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امللدمة:
ج ٘٣خ٣ى ١ؤلاوؿان ج٣غٍبا في باعة اَخماماث ٧ل ؤوكُت ألامم اإلاخدضة ،بدُض
بظلذ َظٍ اإلاىٓمت مىض ٖام  1945ظهىصا ٦بحرة لٟ٨الت اخترام وحٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ٞمً اإلاٗغو ٝؤهه ؤزىاء ماجمغ ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى الظي جم ُٞه ب٢غاع مُشا ١اإلاىٓمت
ٖام  ،1945جم ا٢تراح "بٖالن الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لإلوؿان " ،ل ً٨لم ًخم بدشه بؿبب
اخخُاظه بلى بٖاصة هٓغ جٟهُلُت ،ؤ٦ثر مما ٧اهذ مخاخت في طل ٪الى٢ذ.
لظل ٪ؤونذ اللجىت الخدًحرًت لألمم اإلاخدضة ،والتي اظخمٗذ بٗض اهتهاء ظلؿاث
ماجمغ ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى ؤن ًيصخئ اإلاجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي ،في ؤو ٫صوعة له ،لجىت
لخٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
وَى ما ٗٞله اإلاجلـ ٗٞال بةوكاثه ٖام  1946لجىت لخ٣ى ١ؤلاوؿان جُبُ٣ا للماصة
"مً ؤظل حٗؼٍؼ خ٣ى١
 68مً اإلاُشا ١والتي جىو ٖلى ؤن للمجلـ ؤن ًيصخئ لجاها
ؤلاوؿان".
َ
ول٣ض اٖخبرث خ٣ى ١اإلاغ ؤة لٟترة َىٍلت ،ظؼءا ال ًخجؼؤ مً ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،ول٣ض ججؿض طل ٪مً زال ٫ألامم اإلاخدضة  ،التي خغنذ مىظ وكإتها ٖلى
الخىظه الىاخض في جإُ٦ض خ٣ى ١ؤلاوؿان ٞإقاعث في صًباظت مُشا٢ها بلى الدؿاوي في
الخ٣ى ١بحن الغظا ٫واليؿاء وؤ٦ضث في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٤و ١ؤلاوؿان لؿىت :1948
"ؤن ل٩ل بوؿان خ ٤الخمخ٘ بجمُ٘ الخ٣ى ١والخغٍاث صوهما جمُحز مً ؤي
والؾُما بؿبب  ...الجيـ."....

هىٕ

ً
وم٘ مغوع الؼمً ،جبحن بإن مجغص الدؿلُم بةوؿاهُت َظٍ الخ٣ى ١ال ٌك٩ل بهجاػا
ً
ً
ً
صولُا ٖلى مؿخىي اإلاغؤة اإلادغومت ٦ما ؤهه ال ًم ً٨ؤن ًهبذ يماها ٧اُٞا لخماًت َظٍ
الخ٣ىٗٞ ١ال وؤن ال٣ىاٖض الٗامت لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ال جٟ٨ل لىخضَا لليؿاء
الخماًت الالػمت.
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مً َىا بضؤث جدبلىع ٨ٞغة بًجاص ٢اهىن زام لخماًت اليؿاء مً ٧اٞت ؤق٩ا٫
1
الخمُحزٌٗ ،غ ٝبـ"ال٣اهىن الضولي لخماًت خ٣ى ١اإلاغؤة".
وهدُجت لظل ،٪اٖخمضث ؾلؿلت مخ٩املت مً آلالُاث التي حؿاٖض في مداعبت الخمُحز
ً
ً
يض اإلاغؤة ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض وفي ؤ٦ثر مً بلض ٞ .ىيٗذ ألامم اإلاخدضة ٦ما َاثال مً
الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلالؼمت مً ؤظل جدؿحن ؤويإ اإلاغؤة وجدغٍغَا مً اُ٢٫ىص اإلاٟغويت
2
ٖلحها وهي:
اجٟاُ٢ت خٓغ البٛاء واؾخٛالله ،ؾىت 1949؛اجٟاُ٢ت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ،ؾىت 1952؛اجٟاُ٢ت ظيؿُت اإلاغؤة اإلاتزوظت وخ٣ها باالخخٟاّ بجيؿُتها ألانلُت ،ؾىت 1957؛اجٟاُ٢ت الُىوؿ٩ى يض الخمُحز في الخٗلُم ،ؾىت 1960؛اجٟاُ٢ت ال٣بى ٫الُىعي بالؼواط والؿً الضهُا للؼواط وحسجُله ،ؾىت 1962؛-اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،ؾىت .1979

3

البروجى٧ى ٫الازخُاعي ؤلايافي الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يضاإلاغؤة بكإن ج٣ضًم ق٩اوي مً ٢بل ألاٞغاص والجماٖاث ،ؾىت .1999
ً
ً
وبلى ظاهب َظٍ الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلالؼمت والتي باجذ حك٩ل حكغَٗا صولُا في َظا
ؤلاَاع بٗض ؤن خُٓذ بخهضًٖ ٤ضص ٦بحر مً الضو٧ ،٫اهذ البُاهاث السخامُت للماجمغاث
1 SIA SPILIOPOULOU Åkermark : Humain Rights of minority women, a manuel of international law, The Åland Islands
Peace Institute in co-operation with the Åbo Akademi University Institute for Humain Rights, Finland 2000, p. 15.
 2ؤهٓغ م٣الىا جدذ ٖىىان 60 ،2005-1945 ،ؾىت مً الىًا ٫مً ؤظل ج٨غَـ خ٣ى ١اإلاغؤة ،م٣ا ٫وكغ في ظغٍضة ألاصًب  /لبىان
آطاع/ماعؽ .2005
 3للخهىٖ ٫لى هو َظٍ الاجٟاُ٢اث ؤهٓغ :خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مجمىٖت ن٩ى ٥صولُت ،اإلاجلض ألاو ،٫ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىع،1993 ،٥
ع٢م اإلابُ٘.A.94.XIV-Vol.1, Part 1
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الضولُت ألاعرٗت التي ٖ٣ضث لٛاًت ًىمىا ؤزغا باعػا في جُىع الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت للمغؤة ؾىاء
في ؤَضاٞها ؤو مًامُجها ؤو آلُاتها:
 1976هدى جىظُه
٣ٞض َض ٝاإلااجمغ ألاو ٫الظي ٖ٣ض في م٨ؿُ٩ى في الٗامالاَخمام الضولي بلى ًُ٢ت اإلاغؤة وؤؾٟغ ًٖ بٖالن ألامم اإلاخدضة جسهُو ٖ٣ض ب٩امله
( )1985 -1976مً ؤظل اإلاغؤة وجدؿحن ؤوياٖها؛
وخغم اإلااجمغ الضولي الشاوي الظي ٖ٣ض في ٧ىبجها ًٚفي الٗام ٖ 1980لى جبجيزُت ٖمل للىه ٠الشاوي مً الٗ٣ض بٗض ؤن ؾلِ ألايىاء ٖلى ؤَم اإلاكا٧ل والخدضًاث
التي جىاظهها اإلاغؤة؛
ً
ؤما ماجمغ هحروري الظي ٖ٣ض في الٗام ٣ٞ 1985ض جبجى بغهامجا لخ٣ضًم اإلاغؤة ختىالٗام  ،2000و٢ض وا٣ٞذ ٖلى َظا البرهامج صو٦ ٫شحرة لم ج٣ل ًٖ ال ـ  120صولت ،بما في
طل ٪ؤلاؾتراجُجُاث اإلاغؾىمت لٛاًت نهاًت ال٣غن؛
ً
والىا ٘٢ؤن اإلااجمغ الضولي الغاب٘ للمغؤة ببُجحن ؾىت ٧ ،1995ان مخمحزا في جمشُله(بط خًغٍ ممشلىن ًٖ ٧ل صو ٫الٗالم ) ،وفي مًامُىه (بطا ؤزاع مٗٓم الً٣اًا التي تهم
اإلاغؤة ختى الً٣اًا ؤلاق٩الُت مجها ووا ٤ٞاإلاكا ع٧ىن ُٞه ٖلى مٗٓمها ) ،وفي بغامجه
ً
للمؿخ٣بل ؤًًا (بط جبجى زُت ٖمل لسمـ ؾىىاث تهض ٝبلى اإلاؿاواة والخىمُت
والؿالم).
مً زالَ ٫ظٍ اإلااجمغاث والاجٟاُ٢اث وما عا٣ٞها ؤو ؤٖ٣بها مً ه٣اقاث والتزاماث
وحٗهضاث ،قهضث اإلاؿحرة الضولُت مً ؤظل اإلاغؤة مخٛحراث ؤؾاؾُت مً بُجها ،الخُٛحر في
 ِ٣ٞوال ٖلى
الىي٘ ال٣اهىوي لخ٣ى ١اإلاغؤة الظي لم ً٣خهغ ٖلى الهٟت ؤلاٖالهُت
الالتزام ألاصري لألهٓمت الؿُاؾُت خُاَ ٫ظٍ الخ٣ى.١
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وفي َظا الؿُا ،١طَب البٌٗ بلى خض ال٣ى ٫بإن خ٣ى ١اإلاغؤة ٢ض ا٦دؿبذ آلان
والؾُما م٘ الخهضً ٤اإلاتزاًض ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖل ي ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة،
1
بلؼامُت ٢اهىهُت جامت جشحر ؤًت مسالٟت لها اإلاؿاولُت الضولُت للضولت اإلاسالٟت.
ول٣ض جغصصث ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت في الاهًمام بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ٩ٞ .اهذ مهغ الؿبا٢ت في الخىٖ ُ٘٢لحها ؾىت  ،1981زم ثلتها
الُمً في ؾىت ٞ ،1984ـخىوـ في  ،1985الٗغا ١في  ،1986الجماَحرًت اللُبُت في ،1989
ألاعصن في  ،1992اإلاٛغب في  ،1993ال٩ىٍذ في  ،1994الجؼاثغ في  ،1996لبىان في
 ،1997اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؾىت  ،2000مىعٍخاهُا في  ،2001البدغًٍ وؾىعٍا
ؾىت  ،2002ومازغا ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في نهاًت ؾىت  ،2004وؤزحرا ؾلُىت ٖمان
في  7قباٍ  .2006ؤما ُ٢غ ٞةنها بلى ٚاًت ًىم جدغٍغ َظٍ ألاَغوخت لم جىا٦ب الضو٫
الٗغبُت ألازغي.
بُض ؤهه زال ٫مهاص٢ت الضو ٫الٗغبُت ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ؤنضعث الٗضًض مجها
ً
بٖالهاث ؤو ؤبضث جدٟٓاث مً قإنها اؾدبٖاص جُبُ ٤بٌٗ بىىص َظٍ الاجٟاُ٢ت ٧لُا ؤو
الاهخ٣ام مجها ٦ .ما ؤن ؤٚلبُت َظٍ الخدٟٓاث اؾدىضث بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ؤو بلى
ٖضم حؿاوي ؤخ٩ام في الاجٟاُ٢ت م٘ الدكغَ٘ الىَجي الىاٞظ ٞحها.
ٌٗخبر مىيىٕ َظٍ الضعاؾت ،ج٨ملت للمىيىٕ الظي جىاولخه في ؾلؿلت اإلايكىعاث
الٗلمُت الؿاب 2٤وَى ٦ظل ٪مؿخسغط مً بدض الض٦خىعاٍ الظي جم مىا٢كخه ٖام 2010
والظي ٧ان جدذ ٖىىان  " :جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى بجٟاُ٢ت الؿُضوا " .بدُض خاولذ
مً زالله ،بؿِ مجا ٫ؤبداسي لِكمل ويُٗت خ٣ى ١اإلاغؤة في هُاٖ ١غري ؤوؾ٘.

 1ق ٤ُٟالمنغي خ٣ى ١اإلاغؤة :بق٩االث اإلاٟاَُم واإلاماعؾتً ،ىهُى /خؼٍغان  ًٖ ،2004قب٨ت اإلاٗلىماث:
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php

 2ؤهٓغ :ص .ؾغوع َالبي  :خ٣ى ١اإلاغؤة في الدكغَٗاث الجؼاثغٍت لٗام  ،2000ؾلؿلت
اإلايكىعاث الٗلمُت إلاغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ،ؽ م ٕ َ /1ٍ /1غابلـ – لبىانٖ ،ام
.2014
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ومً ظهت ؤزغي ا ٢خهغث صعاؾتي ٖلى جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء  ،ألن َظٍ الخدٟٓاث حٗ٨ـ مىَ ٠٢ظٍ الضو٫
مً بٌٗ الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ولٗل مً ؤَم الضوا ٘ٞالتي صٖخجي لضعاؾت َظا المويىٕ :
٢لت البدىر ال٣اهىهُت التي جدىاو ٫ويُٗت خ٣ى ١اإلاغؤة في الضو ٫الٗغبُت بك٩لمىيىعي ،بدُض الخٓذ بإهه ٌؿىص ٖلى ؤٚلبُت َظٍ البدىر جدلُالث وجإوٍالث
ؾُاؾُت ؤو بًضًىلىظُت؛
٦ثرة الضٖاًاث اإلاؿِئت والتي جٓهغ نىعة ٚحر صخُدت ًٖ خ٣ى ١اإلاغؤة فيؤلاؾالم؛
اػصًاص اإلاُالباث اليؿاثُت في ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت مً ؤظل جمخ٘ اليؿاء بد٣ى١ؤ٦ثر ،ول ً٨في اإلا٣ابل اخخجاط اإلاٗتريحن ٖلى بُٖاء اإلاغؤة خ٣ى٢ها بإخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.
باإلياٞت بلى طلٞ ٪ةن ؤلانالخاث ال٣اهىهُت التي ٢امذ بها الٗضًض مً الضو٫الٗغبُت مً ٖام  2005بلى  ، 2008حؿخضعي الضعاؾت والخٗم ٤في ؤؾبابها وزلُٟاتها،
ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ،٫الخد٣ذ ال٩ىٍذ بالؿُاؾاث ؤلانالخُت في مجا ٫خ٣ى ١اإلاغؤة التي
٢امذ بها باُ٢ت الضو ٫الٗغبُت ألازغي ،مً زال ٫مىدها في ٖام  2008لليؿاء ال٩ىٍدُاث
خ٣ى٢هً الؿُاؾُت.
٦ما حٗخبر ؤلانالخاث ال٣اهىهُت التي ٢ام بها اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖام ٖ 2005ىض حٗضًل
٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت و٢اهىن الجيؿُت ،مً ؤَم الخُىعاث ال٣اهىهُت التي قهضَا
الٗالم الٗغري ؤهضا.٥
وٖلُه ؾخ٩ىن صعاؾدىا إلاىيىٕ جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء مً زال ٫ؤلاظابت ٕ ن ؤلاق٩الُت الخالُت  :ما هي خ٣ى١
اإلاغؤة اإلاًمىهت في َظٍ الاجٟاُ٢ت والتي جغًٞها الضو ٫الٗغبُت وجخدٖ ٟٔلحها؟
وٍدكٗب ًٖ َضٍ ؤلاق٩الُت ألاؾاؾُت ٖضة بق٩الُاث زاهىٍت:
12
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َل لهظٍ الخدٟٓاث نلت بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت؟ وبطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ،٪هلجدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت مىخضة؟
َل باؾخُاٖت الضو ٫الٗغبُت ججىب جُبُ ٤بٌٗ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت بذجت جمحزَاالش٣افي وزانت الضًجي؟
ما َى مى ٠٢الضو ٫ألازغي مً جدٟٓاث الضو ٫الٗغب ًت؟ وَل َظا اإلاى٠٢مىخضا؟
وؤزحرا ما مضي مسالٟت َظٍ الخدٟٓاث إلاىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،ؤيبٗباعة ؤزغي َل جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت صخُدت؟
ول٣ض واظهخجي نٗىباث مخىىٖت ؤزىاء بٖضاصي لهظ ا البدض هٓغا لى٣و اإلاغاظ٘ طاث
الهلت بهظا اإلاىيىٕ مً ظهت ،وهٓغا لهٗىبجه وحكٗبه مً ظهت ؤزغي.
وم٘ َظا ٞل٣ض ؤنغعث َُلت َظٍ الضعاؾت ،ؤن ً٩ىن جدلُل اإلاٗلىماث التي جم٨ىذ
مً ججمُٗها ٢اهىهُا بدخا مً صون الى٢ىٖ ٝىض الاٖخباعاث ؤلاًضًىلىظُت ؤو الؿُاؾُت.
ول ً٨هٓغا لل٨مُت الها ثلت مً الضو ٫التي ؤخاو ٫بل٣اء الًىء ٖلحها مً زال ٫صعاؾت
جدٟٓاتهاٞ ،ةهه مً ألاماهت الٗلمُت ؤن ؤٖتر ٝبإهه لم ً ً٨باإلم٩ان ؤلاَالٕ ٖلى ظمُ٘
ال٣ىاهحن الضازلُت اإلاىٓمت إلاسخل ٠اإلاىايُ٘ التي جىاولتها وطل ٪عاظ٘ ل٨ثرتها مً ظهت،
ولٗضم الخم ً٨مً الىنى ٫بلحها مً ظهت ؤزغي.
باإلياٞت بلى طلٞ ،٪ل٣ض ٧اهذ صعاؾتي لخدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت
مبيُت ٖلى وزاث ٤ألامم اإلاخدضة اإلاخىٞغة الؾُما ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث واإلاخمشلت في ههىم
جدٟٓاتها التي ٢مىا بترظمتها مً اللٛت الٟغوؿُت بلى اللٛت الٗغبُت و٦ظا ج٣اعٍغ َظٍ
الضو ٫للجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة واإلاخىٞغة ٦ظل ٪باللٛت الٟغوؿُت.
وٖلُهٞ ،ةن ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث وؤلاق٩الُاث اإلاُغوخت ؤٖالٍ ؾخ٩ىن بال٣ضع
الظي ؾمدذ به ْغو ٝالٗمل وجىٞغ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ٖلى ؤمل ؤن ًد ٤٣آزغون ما لم
ؤؾخُ٘ جد٣ُ٣ه.
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ول٣ض اعجإًذ لإلظابت ًٖ َظ ٌ ؤلاق٩الُاث وبُغٍ٣ت مدؿلؿلت ،الُ٣ام بضعاؾت م٣اعهت
٢اثمت ٖلى مىهجُت جدلُلُت لخ٣ى ١اإلاغؤة اإلاىهىم ٖلحها في اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
اق٩ا ٫الخمحز يض اإلاغؤة والتي جخدٖ ٟٔلحها الضو ٫الٗغبُت ،مؿخٗغيت ٢ضع ؤلام٩ان
إلاىاَ ٠٢ظٍ الضو ٫مً َظٍ الخ٣ى ١وجُبُ٣اتها ٖلى ؤعى الىا ٘٢ومٗخمضة الخ٣ؿُم
الخالي:
جىاولذ بالضعاؾت في الجاا وٌ خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاًمىهت في اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة والتي جغًٞها الضو ٫الٗغبُت وجخدٖ ٟٔلحها ،وجخمشل َظٍ
الخ٣ى ١في:
(اللصل وٌ ) :بٌٗ الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت؛ وٖلى عؤؾها خ٤
اإلاؿاواة اإلاُل٣ت م٘ الغظل ،وخ٣ها في الخهىٍذ والترشر.

اإلاغؤة في

(اللصل الثاوي) :خ٣ى ١اإلاغؤة صازل ألاؾغة والتي جخٗل ٤بالؼواط والخُاة الٗاثلُت.
ؤما الجاا الثاوي ٞ ،ل٣ض زههخه لل٨ك ًٖ ٠ألاؾباب التي صٗٞذ بالضو ٫الٗغبُت
بلى ببضاء َظٍ الخدٟٓاث وٖلى ُ٢متها ال٣اهىوية ،مً زال ٫صعاؾت :
(اللصل وٌ )ٖ :ال٢ت جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت
إلاٗغٞت ما بطا ٧ان باؾخُاٖت الضو ٫الٗغبُت ججىب جُبُ ٤بٌٗ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت
بذجت جمحزَا الش٣افي وزانت الضًجي؛
(اللصل الثاوي ) :زههخه لضعاؾت مضي صخت جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة َ ًٖ ،غٍ ٤جدلُل الاٖتراياث التي نضعث يض َظٍ الخدٟٓاث،
والبدض في مضي مؿاؾها بمىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت.
ول٣ض ٢هضث ؤن ً٩ىن في نهاًت ٧ل مبدض مً اإلاباخض ألاعرٗت التي ج٣ىم ٖلحها َظٍ
الضعاؾت زالنت نٛحرة ؤُ٢م ٞحها ويُٗت اإلاغؤة في الضو ٫الٗغبُت في اإلاجا ٫ا لظي ًدىاوله
٧ل مبدض ،ألجىنل في الخاثمة بلى جُُ٣م ويُٗت خ٣ى ١اإلاغؤة في الضو ٫الٗغبُت بهٟت
ٖامت ،وببضاء بٌٗ اإلاالخٓاث والا٢تراخاث.
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الجاا وٌ:
خلىق املسأة املحدلف كليها مً كجل
الدوٌ اللستُة
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حٗخبر اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء الىزُ٣ت الضولُت
الىخُضة التي ههذ ورك٩ل صٖ ٤ُ٢لى ٧اٞت الخ٣ى ١الٟغصًت لليؿاء وخضصتها في بَاع
الىٓام الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مداولت جد ٤ُ٣اإلاؿاواة الٟٗلُت بحن اليؿاء والغظا٫
ٖلى ؤعى الىا ٘٢وفي ٧ل اإلاجاالث.
وحٗخبر َظٍ الاجٟاُ٢ت زمغة زالزحن ٖاما مً الٗمل والخدًحر مً ٢بل اللجىت السانت
بىي٘ اإلاغؤة التي ؤوكإَا اإلاجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي في ٖام  ،1946بدُض جم٨ىذ
1
في ؾىت  1979مً وي٘ َظٍ الاجٟاُ٢ت الكاملت التي تهخم بىي٘ اإلاغؤة وجغُ٢ت خ٣ى٢ها.
ول٣ض اٖخمضث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة َظٍ الاجٟاُ٢ت في  18صٌؿمبر٧/اهىن
ألاو ،1979 ٫بمىظب ال٣غاع ع٢م  ،80/34وصزلذ خحز الخىُٟظ في  3ؾبخمبر/ؤًلى٫
2
 ،1981و٣ٞا لل٣ٟغة ألاولى مً ماصتها .27
وجدك٩ل َظٍ الاجٟاُ٢ت مً صًباظت م٣ؿمت بلى ٣ٞ 16غة ،و 30ماصة م٣ؿمت ٖلى 6
ؤظؼاء ،جىاولذ ؤلاط عاءاث التي ًجب ؤن جخسظَا الضو ٫للخض مً الخمُحز يض اليؿاء في
ٖضة مجاالث ،م٨غؾت مجمىٖت مً الخ٣ىً ١جب ؤن جخمخ٘ بها اليؿاء في ٧ل ػمان
وم٩ان ،وجخمشل َظٍ الخ٣ى ١في خ٣ى ١مضهُت وؾُاؾُت ،وخ٣ى ١ا٢خهاصًت اظخماُٖت
وز٣اُٞت.
ٞل٣ض ههذ اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٖلى مجمىٖت مً الخ٣ى ١اإلاضهُت التي جغ ٘ٞم٩اهت اإلاغؤة
بلى مؿخىي م٩اهت الغظل في اإلاجخم٘ وججٗلها مؿاوٍت له في الخ٣ى ١والىاظباث ،وؤمام
ال٣اهىن.
ول٣ض ٧ان ؤو ٫وؤَم خ ٤ههذ ٖلُه َظٍ الاجٟاُ٢ت َى اإلاؿاواة اإلاُل٣ت بحن اليؿاء
والغظا ٫وخٓغ ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز بُجهما ٞإلؼمذ اإلااصة الشاهُت وا لشالشت والسامؿت مجها
1 Nations Unies, ABC des Nations Unies, département de l'information, New York, 1995, pp. 199-211.
 2جىو اإلااصة ٣ٞ 27غة ؤولى مً َظٍ ؤلاجٟاُ٢ت ً " :بضؤ هٟاط َظٍ الاجٟاُ٢ت في الُىم الشالزحن الظي ًلي جاعٍش بًضإ ن ٪الخهضً ٤ؤو
الاهًمام الٗكغًٍ لضي ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة".
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الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة واجساط ٧ل ؤلاظغاءاث الًغوعٍت
لخد ٤ُ٣طل ٪ومً ؤظل جم٨حن اإلاغؤة مً الخمخ٘ بجمُ٘ خ٣ى٢ها ؤلاوؿاهُت وخغٍاتها
ما٢خت للخعجُل
ألاؾاؾُت  .وابٗض مً طل ٪حؿمذ اإلااصة الغابٗت باجساط جضابحر زانت
باإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة.
٦ما جلؼم َظٍ الاجٟاُ٢ت في اإلااصة الخاؾٗت مجها الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها بًمان حؿاوي
الغظل واإلاغؤة في الخ٣ى ١اإلاخٗل٣ت بجيؿُتهما وظيؿُت ؤَٟالهما ؤو حُٛحرَا ؤو الاخخٟاّ
بها.
ؤي ٠بلى طل ،٪حٗتر ٝاإلااصة السامؿت ٖكغ مً َظٍ الاجٟاُ٢ت للمغؤة باإلاؿاو اة م٘
الغظل ؤمام ال٣اهىن ،وفي الخمخ٘ باألَلُت ال٣اهىهُت ،ويمان هٟـ ٞغم مماعؾت جل٪
ألاَلُت مً زال ٫مىدها خ٣ى ١مؿاوٍت لخ٣ى ١الغظل في مجا ٫ببغام الٗ٣ىص وبصاعة
اإلامخل٩اث ،ومٗاملتها ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظا ٫في ظمُ٘ مغاخل ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في
اإلادا٦م والهُئاث الً٣اثُت ،ؤو ُٞما ًخٗل ٤بالدكغَ٘ اإلاخهل بدغ٦ت ألاشسام وخغٍت
ازخُاع مدل ؾ٨ىاَم وب٢امتهم.
٦ما جلؼم َظٍ الاجٟاُ٢ت في اإلااصة الؿاصؾت ٖكغ مجها ،الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها بةلٛاء
الخمُحز يض اإلاغؤة في الٗال٢اث الٗاثلُت ،وطل ٪مً زال ٫يمان حؿاوي اليؿاء في
الخ٣ى ١م٘ الغظا ٫في ببغام ٖ٣ض الؼواط وفي ازخُاع الؼوط بدغٍت.
وٖلُه ٞةن للمغؤة بمىظب َظٍ اإلااصة الخ ٤في الؼواط بغيا جام ال ب٦غاٍ ُٞه؛ ٦ما لها
هٟـ الخ٣ى ١والىاظباث م٘ الغظل زال ٫الؼواط وٖىض ٞسسه وفي ّ
جدمل اإلاؿاولُاث
اإلاخٗل٣ت بإَٟالهما.
ؤبٗض مً طلٞ ٪ةن َظٍ الاجٟاُ٢ت جدمي ألامهاث وخ٣ى٢هً مهما ٧اهذ خالتهً
الٗاثلُت ،ؤي ؤمهاث متزوظاث ؤو ٖؼباء ،مؿتهضٞت مً زالَ ٫ظٍ اإلااصة الش٣اٞت والخ٣الُض
باٖخباعَما ٢ىي مازغة في حكُ٨ل ألاصواع الىمُُت للغظل واإلاغؤة ،والٗال٢اث ألاؾغٍت.
ومً ظهت ؤزغي حؿعى َظٍ الا جٟاُ٢ت في اإلااصة الؿابٗت ،للً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُحز بحن اليؿاء والغظا ٫في مجا ٫الخ٣ى ١الؿُاؾُت والخُاة الٗامتٞ ،خًمً للمغؤة
خ٣ى ١ؾُاؾُت ججٗلها ٧الغظل في ا٦دؿاب خ ٤الاهخساب وخ ٤الترشر ،وخ ٤جدمل
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اإلاؿاولُت الجماُٖت والبرإلااهُت وخ ٤الاهخماء بلى ألاخؼاب وا ٫ه٣اباث والجمُٗاث وخ٤
بوكائها وجدمل اإلاؿاولُت ٞحها صون جىظُه ؤو وناًت مً ؤخض.
ول٣ض اهًمذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز
يض اإلاغؤة ول ً٨بخدٖ ٟٔلى بٌٗ مىاصَا ،الؾُما ما حٗل ٤مجها ببٌٗ خ٣ى ١اإلاغؤة
اإلاضهُت والؿُاؾُت ؤو بٌٗ خ٣ى٢ها الٗاثلُت.
وَٗ٨ـ َظا الخد ٟٔمىَ ٠٢ظٍ الضو ٫مً خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاىهىم ٖلحها في جل٪
اإلاىاص  .وٖلُه ،ؾإزهو الباب الخالي لضعاؾت مى ٠٢الضو ٫الٗغبُت مً بٌٗ خ٣ى١
اإلاغؤة الىاعصة في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،مً زال ٫الخ٣ؿُم آلاحي:
اللصل وٌ :ثدلف الدوٌ اللستُة كلى خلىق املسأة املدهُة والظُاطُة
اإلابدض ألاو :٫الخدٖ ٟٔلى الخُبُ ٤اإلاُل ٤للمؿاواة بحن الجيؿحن
اإلابدض الشاوي :الخدٖ ٟٔلى خ٣ى ١اإلاغؤة الؿُاؾُت
اللصل الثاوي :ثدلف الدوٌ اللستُة كلى خلىق املسأة اللائلُة
اإلابدض ألاو :٫مٟهىم خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاثلُت في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة
اإلابدض الشاوي :مٟهىم خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاثلُت باليؿبت للضو ٫الٗغبُت
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اللصل وٌ:
ثدلف الدوٌ اللستُة كلى خلىق املسأة املدهُة والظُاطُة
جغ ٌٞالضو ٫الٗغبُت بهٟت ٖامت الخُبُ ٤اإلاُل ٤إلابضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ٖلى
٧اٞت اإلاجاالث التي ظاء الىو ٖلحها في الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة٦ .ما جغ ٌٞال٩ىٍذ
واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الاٖترا ٝبالخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة.
ول٣ض ٖبرث َظٍ الضو ًٖ ٫عًٞها لهظٍ الخ٣ى ١مً زال ٫الخدٖ ٟٔلى مىاص
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة التي جىو ٖلحها وجىٓمها  .وٖلُه،
ؾدىدهغ صعاؾتي في َظا الٟهل ٖلى ٌاجحن الىُ٣خحن و ٤ٞالخ٣ؿُم آلاحي:
اإلابدض ألاو :٫جد ٟٔالضو ٫الٗغبُت ٖلى الخُبُ ٤اإلاُل ٤للمؿاواة بحن الجيؿحن
اإلابدض الشاوي :جد ٟٔصولت ٖغبُت واخضة ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة الؿُاؾُت

املجدث وٌ:
ثدلف الدوٌ اللستُة كلى الحؼجُم املؼلم للمظاواة بين الجيظين
ل٣ض ظاءث اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،مشل ما ًضٖ ٫لُه
اؾمها ،مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء وجد ٤ُ٣اإلاؿاواة بُجها وبحن الغظا ٫في
٧اٞت اإلاجاالث.
ً
لظلٞ ٪ةهه خؿب البٌٗ ،لم ٌٗض م٣بىال بٗض مغوع ٖكغ ؾىىاث مً اٖخماص مجهاط
ً
ٖمل بُجحن ومطخي زمـ وٖكغًٍ ٖاما مً الخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ومغوع ؾب٘
ً
ٖاما ٖلى الخهضًٖ ٤لى ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وظىص ٢ىاهحن ّ
جمحز
وزمؿحن
1
ٖالهُت يض اليؿاء.

 1ماجمغ بُجحن  ًٖ ،5 +قب٨ت الاهترهِذhttp://www.Women-machreq-maghreb.com/arabic/publications.htm :
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ومً َظا اإلاىُل ٤زههذ اإلابدض الخالي لضعاؾت مٟهىم الخ ٤في اإلاؿاواة بحن
ال٫ؼام بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن،
الجيؿحن  ،ومضي اؾخجابت الضو ٫الٗغبُت  ٫ج
مٗخمضًً الخ٣ؿُم آلاحي:
اإلاُلب ألاو :٫مٟهىم الخ ٤في اإلاؿاواة بحن الجيؿحن؛
اإلاُلب الشاوي :مضي التزام الضو ٫الٗغبُت بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن.

املؼلل وٌ:
ملهىم الحم في املظاواة بين الجيظين
ً
ٌٗخبر ال٣اهىن ؤ٦ثر ألاصواث حٗبحرا ًٖ ؾُاؾاث الخ٩ىماثٞ ،هى الظي ٌٗ٨ـ مى٠٢
الضو ٫مً بٌٗ خ٣ى ١اإلاغؤة  .وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤوظبذ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها باجساط بٌٗ ؤلاظغاءاث والخضابحر
لخٗضًل حكغَٗاتها الىَىُت الخمُحزًت وظٗلها مخُاب٣ت م٘ ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت مً ؤظل
جد ٤ُ٣اإلاؿاواة ال٩املت بحن اليؿاء والغظا.٫
و٢بل الخضًض ًٖ َظٍ الخضابحر ألبإؽ ؤن هخىٖ ٠٢ىض اإلاؿحرة الضولُت لخ٨غَـ
الخ ٤في اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا.٫

اللسق وٌ:
املظيرة الدولُة لحىسَع الحم في املظاواة بين الجيظين
م٘ خلى ٫الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،وجدضًضا في الٟترة التي قهضث
نهاًت خغوب َىٍلت وقغؾت زايتها صو ٫ؤوعوبُت ،بغػث اَخماماث خًاعٍت وبوؿاهُت
مخٗضصة ٖلى الهُٗض الٗالمي ٩٦ل.

21

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

وحٗخبر اإلاؿحرة الضولُت لخد ٤ُ٣اإلاؿاواة ،ؾىاء بحن اليؿاء والغظا ،٫بحن ألاٖغا١
اللٛاث ؤو ألاصًان ،آلاعاء الؿُاؾُت ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الاظخماعي  ...واخضة مً َظٍ
1
الاَخماماث الخًاعٍت ٦ما هي في خض طاتها مٗغ٦ت َىٍلت ومخٗبت.
وٖلى خض حٗبحر البٌٗ ٞةن جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫هي َغٍ٣ت إلاىا٦بت
الٗهغ وهي مً ماقغاث الخدًغ.
ل ً٨الؿاا ٫الظي ًُغح هٟؿه في َظا اإلا٣ام ،ما هي مغاخل اٖترا ٝاإلاجخم٘ الضولي
بااللتزام بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،ؤو بٗباعة ؤزغي ما َى ؤلاَاع ال٣اهىوي إلابضؤ
اإلاؿاواة بحن الجيؿحن؟
 .1إلاػاز اللاهىوي للحم في املظاواة بين الجيظين:
في ٖام  1945ؤنبدذ اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫مبضءا م٣بىال من ٢بل ٧اٞت صو٫
اإلاجخم٘ الضولي بمجغص ؤن ؤنبذ مً ؤَم اإلاباصت اإلاىهىم ٖلحها في مُشا ١مىٓمت ألامم
اإلاخدضة.
بالٟٗل ،ل٣ض ٧ان مُشا ١مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؤو ٫وزُ٣ت صولُت
اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫بط جىو صًباظخه في ال٣ٟغة :2

"ٖاإلاُت" ج٨غؽ

" بن قٗىب ألامم اإلاخدضة و بط نممذ ٖلى الخإُ٦ض ٖلى بًمانها بالخ٣ى ١ألاؾاؾُت
لإلوؿان وٖلى ال٨غامت اإلاخإنلت في ؤلاوؿان ،وٖلى اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا٦ ." ٫ما
3
ؤ٦ضث ٖلى َظا اإلابضؤ ٧ل مً اإلااصة ٣ٞ 1غة  ،3اإلااصة  55و 56مً َظا اإلاُشا.١
وفي  ،1948ؾىت نضوع ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤ ُٖض التر٦حز ٖلى مبضؤ
اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في اإلااصة ألاولى مىه التي جىو:

 1حٛاصًغ بًُىن ،اإلاغؤة والخُاة الاظخماُٖت في ؤلاؾالم ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،بحروث ،1985م .5
2 Marie Ève Bernier, l'utilisation des réserves pour maintenir le statu quo dans les rôles traditionnels: une analyse,
mémoire de maîtrise en droit privé, Université du Québec à Montréal, novembre 2004, p1.
 3الترظمت مً الٟغوسخي بلى اللٛت الٗغبُت بخهغ.ٝ
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"ًىلض ظمُ٘ الىاؽ ؤخغاعا مدؿاوًٍ في ال٨غامت والخ٣ى ."... ١وجًُ ٠اإلااصة الشاهُت :
"ل٩ل بوؿان خ ٤الخمخ٘ ب٩اٞت الخ٣ى ١والخغٍاث الىاعصة في َظا ؤلاٖالن صون ؤي جمُحز ...
٧الخمُحز بؿبب ا٫ظيـ".
ووعاء َظا الاٖترا ٝالضولي "الشجى "٫والٗام باإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا٧ ،٫ان
مهحر اليؿاء الٟ٨اح والؿعي لؿىىاث َىٍلت مً ؤظل ج٨غَـ خ٣ى٢هً في ٧ل اإلاجاالث
والاٖترا ٝلهً بسهىنُتهً الىاججت ًٖ الخمل والخاظت بلى خماًت زانت ومغا٢بت
1
صخُت ؤ٦ثر مً الغظا.٫
وٖلى َظا ألاؾاؽ بضؤث جدبلىع ٨ٞغة جبجي اجٟاُ٢اث صولُت جدمي خ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى
وظه الخدضًض ،بدُض ٧اهذ مً ؤَم اوكٛاالث لجىت ويُٗت اإلاغؤة الخابٗت لألمم
اإلاخدضةَ ،ى جغؾُش مبضؤ اإلاؿاواة في ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي وظٗله التزاما مً الالتزاماث
الضولُت.
٩ٞاهذ اجٟاُ٢ت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة التي جبىتها الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
في  20صٌؿمبر٧/اهىن ؤو ،1952 ٫ؤو ٫وزُ٣ت صولُت ناصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ،جلؼم الضو٫
2
ألاَغاٞ ٝحها ٢اهىهُا باخترام اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء في اإلاجا ٫الؿُاسخي.
وفي ؾىت  ،1957جبيذ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة اجٟاُ٢ت ظيؿُت اإلاغؤة
اإلاتزوظت ،واههبذ َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء في مجا٫
الجيؿُت ،بدُض لم ً ً٨اليؿاء ًخمخًٗ بىٟـ الخ٣ى٧ ١الغظا ٫في َظا اإلاجا.٫
٦ما نضع ًٖ مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والش٣اٞت والٗلىم "الُىوؿ٩ى" بخاعٍش 14
صٌؿمبر ٧/اهىن ألاو ،1960 ٫اجٟاُ٢ت جدٓغ الخمُحز في مجا ٫الخٗلُم وججٗل اإلاؿاواة بحن
الظ٧ىع وؤلاهار في الخٗلم التزاما ؤؾاؾُا.

1 La femme dans le monde in http://www.fraternet.com/femmes/art21.htm
2 Nation Unies, recueil des traités, volume 193, p.135, voir aussi: Nations Unies, département de l`information, ABC des
Nations Unies, op cit, pp. 211-212.
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وفي ؾىت  ،1962نضعث اجٟاُ٢ت الغيا بالؼواط والخض ألاصوى للؼواط مً ؤظل
جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الؼوظحن في بَاع ألاؾغة وظٗل ال٣ىاهحن الىَىُت ؤ٦ثر ٖضال في َظا
اإلاجا.٫
٦ما ؤُٖض الىو ٖلى الالتزام بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في الٗهضًً الضولُحن
16
السانحن بالخ٣ى ١اإلاضهُت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الاظخماُٖت والش٣اُٞت في
صٌؿمبر٧/اهىن ؤو ،1966 ٫بدُض جىو اإلااصة ٣ٞ 2غة  1مً الٗهض الضولي السام
بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت (ج٣ابلها اإلااصة ٣ٞ 2غة  2مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى١
الا٢خهاصًت الاظخماُٖت والش٣اُٞت):
" جخٗهض ٧ل صولت َغ ٝفي َظا الٗهض باخترام الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها ُٞه ،وبٟ٨الت َظٍ
الخ٣ى ١لجمُ٘ ألاٞغاص اإلاىظىصًً في ب٢لُمه ا والضازلحن في والًتها ،صون ؤي جمُحز بؿبب
( )...الجيـ (.")...
وجا٦ض اإلااصة الشالشت مً َظًً الٗهضًً ٖلى وظه الخدضًضٖ ،لى يغوعة جد٤ُ٣
اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫بىههما  " :جخٗهض الضو ٫ألاَغا ٝفي َظا الٗهض بٟ٨الت
حؿاوي الغظا ٫واليؿاء في خ ٤الخمخ٘ بجمُ٘ الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت (الا٢خهاصًت
الاظخماُٖت والش٣اُٞت) اإلاىهىم ٖلحها في َظا الٗهض".
ؤما في ؾىت ٞ ، 1979ل٣ض جبيذ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،والتي حٗخبر با٧ىعة ؤٖما ٫لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان بدُض
ؤنبدذ ؤَم وزُ٣ت صوً٫ت جدمي اليؿاء وج٨غؽ لهً ٧اٞت خ٣ى٢هً في ٧ل اإلاجاالث.
ول٣ض ؾب ٤لىا وؤن ط٦غها في اإلا٣ضمت ،بإن َظٍ الاجٟاُ٢ت (اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ) ٢ض ونٟذ
مً ٢بل الٗضًض مً اإلاالٟحن بكغٖت خ٣ى ١اإلاغؤة ،ألنها حٗ٨ـ ؤلاَاع ال٣اهىوي للمؿاواة
بحن اليؿاء والغظا.٫
وٖلى مؿخىي مىٓمت الٗمل ا لضولُتٝ ،مً ظملت  162اجٟاُ٢ت ناصعة ًٖ َظٍ
اإلاىٓمتَ ،ىا 12 ٥اجٟاُ٢ت جخٗل ٤باإلاغؤة بهٟت عثِؿُت ؤو زاهىٍت ،ؾخت مجها تهض ٝبلى
ج٨غَـ مبضؤ اإلاؿاواة والً٣اء ٖلى ؤق٩ا ٫الخمُحز في الكٛل ،وهي:
24

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

 الاجٟاُ٢ت ع٢م  19بكإن اإلاؿاواة في اإلاٗامالث (خىاصر الكٛل) الهاصعة ؾىت 1925؛ الاجٟاُ٢ت ع٢م  100بكإن اإلاؿاواة في ألاظىع الهاصعة ؾىت 1951؛ الاجٟاُ٢ت ع٢م  111خى ٫الخمُحز في مجا ٫الاؾخسضام واإلاهىت الهاصعة ؾىت 1958؛ الاجٟاُ٢ت ع٢م  118بكإن اإلاؿاواة في اإلاٗامالث (الًمان الاظخماعي ) الهاصعة ؾىت1962؛
 الاجٟاُ٢ت ع٢م  151بكإن الٗال٢اث اإلاهً ًت في الىُْٟت الٗمىمُت الهاصعة ؾىت1978؛
 الاجٟاُ٢ت ع٢م  156بكإن بجاخت الٟغنت واإلاٗاملت اإلادؿاوٍت للٗما ٫مً الغظا٫واليؿاء مً طوي اإلاؿاولُت الٗاثلُت الهاصعة ؾىت .1981
 .2جلسٍف املظاواة بين الجيظين:
ّ
ٖغٞذ اجٟاُ٢ت مىٓمت الٗمل الضولُت ع٢م  111خى ٫الخمُحز في مجا ٫الاؾخسضام
واإلاهىت الهاصعة ؾىت  1958في اإلااصة ألاولى مجها ،اإلاؿاواة بىًُ٣ها ؤي الخمُحزٖ ،لى ؤهه:
" ٌكمل ٧ل جٟغ٢ت ،ب٢هاء ؤو جًُٟل ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ج٩ىن مً بحن ؤزاعٍ بخباٍ
ؤو جىَحن اإلاؿاواة في الٟغم ؤو اإلاٗاملت في مجا ٫الٗمل والخىُْ".٠
ؤما اإلااصة ألاولى مً اجٟاُ٢ت مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والش٣اٞت والٗلىم
"الُىوؿ٩ى" لؿىت  ،1960واإلاخٗل٣ت بدٓغ الخمُحز في مجا ٫الخٗلُمٞ ،ل٣ض ؤُٖذ للخمحز
هٟـ الخٗغٍ ٠بةياٞت ٖباعة "بطال "٫بدُض جىو ٖلى ؤهه:
" ٌكمل ٧ل ج٠ع٢ت ،ب٢هاء ،إذالٌ ؤو جًُٟل ٖلى ؤؾاؽ ( )...الجيـ ،وٍ٩ىن
مىيىٖه ؤو مً بحن ؤزاعٍ بخباٍ ؤو جىَحن اإلاؿاواة في اإلاٗاملت في مجا ٫الخٗلُم(.")...
ؤما اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ٞل٣ض ؤُٖذ حٗغٍٟا ؤقمل
للخمُحز بدُض جىو اإلااصة ألاولى مجها:
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" ٌٗجى مهُلر "الخمُحز يض اإلاغؤة " ؤي جٟغ٢ت ؤو اؾدبٗاص ؤو جُُ٣ض ًخم ٖلى ؤؾاؽ
الجيـ وٍ٩ىن مً آزاعٍ ؤو ؤٚغايه ،جىَحن ؤو بخباٍ الاٖترا ٝللمغؤة بد٣ى ١ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت في اإلاُاصًً الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت واإلاضهُت
ؤو في ؤي مُضان آزغ ،ؤو جىَحن ؤو بخباٍ جمخٗها بهظٍ الخ٣ى ١ؤو مماعؾتها لها ،بهغٝ
الىٓغ ًٖ خالتها الؼوظُت وٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة بُجها وبحن الغظل".
اهُال٢ا مً َظٍ اإلاىاصٞ ،ةن جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫مغَىها بالً٣اء
ٖلى ٧ل ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاءٞ ،اإلاؿاواة مغجبُت بلى خض بُٗض بااللذ ػام بالً٣اء
ٖلى الخمُحز يض اليؿاء في ٧اٞت ؤق٩اله وفي ظمُ٘ اإلاجاالث.
وٖلى َظا ألاؾاؽً ،م ً٨حٗغٍ ٠اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ٖلى ؤنها اٖترا ٝلليؿاء
ب٩اٞت الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت التي ًخمخ٘ بها الغظا ٫في اإلاُاصًً الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت واإلاضوي ة ؤو في ؤي مُضان آزغ ،و٦ظا الاٖترا ٝلهً
بالخ ٤في مماعؾت َظٍ الخ٣ى ١مشلهً مشل الغظا.٫
وحؿخىظب اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫مٗاملت اليؿاء بىٟـ ألاؾلىب الظي ٌٗامل
به الغظا ٫مً صون ؤي جمُحز ،ألن اإلاؿاواة بحن الجيؿحن حؿخىظب الىٓغ بلى اليؿاء
٦إٞغاص في اإلاجخم٘ ًخمحًٗ ب٨غامت مخإنلت ٞحهً .
وو٣ٞا لضًباظت اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٣ٞغة ٞ ،7ةن  " :الخمُحز يض اإلاغؤة ٌك٩ل اهتها٧ا إلابضؤي
اإلاؿاواة في الخ٣ى ١واخترام ٦غامت ؤلاوؿان ،وَٗض ٖ٣بت ؤمام مكاع٦ت اإلاغؤةٖ ،لى ٢ضم
اإلاؿاواة م٘ الغظل ،في خُاة بلضَما الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وا لش٣اُٞت،
وَٗى ١همى عزاء اإلاجخم٘ وألاؾغة ،وٍؼٍض مً نٗىبت الخىمُت ال٩املت إلم٩اهاث اإلاغؤة في
زضمت بلضَا والبكغٍت".
ٞالخمُحز يض اليؿاء ًاصي بلى الخدحز الاظخماعي والش٣افي و٦ظا خغمان اإلاغؤة مً
خ٣ى٢ها ؤلاوؿاهُت ألاؾاؾُت ،بما ٞحها خ٣ى٢ها في الخماًت ال٣اهىهُت و اإلاؿاواة في اإلاٗاملت
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في الٗمل والخٗلُم وخغٍت الخى٣ل والخٗبحر ٦ .ظلً ٪مى٘ اإلاغؤة مً جد ٤ُ٣اؾخ٣اللها
1
الا٢خهاصي.
لظا ؤ٦ضث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ٖلى يغوعة جيكئت الكباب بغوح الؿالم
والٗضالت والخغٍت ،والٟهم والاخترام اإلاخباص ،٫مً ؤظل  " :حٗؼٍؼ الخ٣ى ١اإلاذؾاوٍت ل٩ل
ال٩اثىاث البكغٍت ول٩ل ألامم "٦ 2.ما ٧ان الكٗاع الغؾمي للظ٦غي السمؿحن لإلٖالن
3
الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان َى٧" :ل خ٣ى ١ؤلاوؿان للجمُ٘".
ومً ظهت ؤزغي ،اٖخبر بٖالن ماجمغ ٢مت لأللُٟت في ؾبخمبر  ،2000اإلاؿاواة بحن
الجيؿحن خ ٤مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ،وهي  ٝي بالٛت ألاَمُت في مداعبت ال٣ٟغ
4
والجىٕ وألامغاى ،و٦غ٦حزة للخىمُت اإلاؿخضامت الخُ٣ُ٣ت.
وفي َظا اإلا٣ام ًجب ؤلاقاعة بلى الىٓام ألاوعوري لخ٣ى ١ؤلاوؿان الظي ال ٌٗخبر
الخٟغ٢ت ؤو ٖضم الخمخ٘ بىٟـ الُغٍ٣ت بد٣ى ١مٗتر ٝبها في اإلااصة  14مً الاجٟاُ٢ت
ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،5جمُحزا ،ألهه و٣ٞا لهظا الىٓام ه٩ىن بهضص جمُحز بال في
الخاالث التي ً٩ىن ٞحها الٟغص ؤو الجماٖت ٢ض ُٖملىا مٗاملت ؤؾىء مً اإلاٗاملت التي
جل٣اَا ٚحرَم وطل ٪مً صون ؾبب واضر.

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي  :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع  ًٖ ،2005قب٨ت ؤلاهترهذ،
http://www.amnesty-arabic.org
 2ؤهٓغ اإلابضؤ ع٢م ( )1مً ؤلاٖالن السام بةقغاب الكباب مشل الؿالم والٟهم والاخترام اإلاخباص ٫بحن الكٗىب ،والظي جبيخه
الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ٖام  ،1965ب٣غاعَا ع٢م  37ـ .2
 3اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الظ٦غي ألاعرٗحن إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ع٢م 1997 ،1ـ  ،1998م .15
ٞ 4غٍضة ٚالم بؾماُٖل ،ألاَضا ٝؤلاهماثُت لأللُٟت وحٗؼٍؼ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وجم٨حن اإلاغؤةً 8 ،ىلُى /ؤًلى ًٖ ،2004 ٫قب٨ت
الاهترنثhttp:// www.un.org/arabic/ :
 5جىو اإلااصة  14مً الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان" :ال جسً٘ مماعؾت الخ٣ى ١والخغٍاث التي ههذ ٖلحها َظٍ الاجٟاُ٢ت ألي
جمُحز ؤؾاؾه الجيـ." ..
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وخؿب الاظتهاص الً٣اجي ألاوعوري ٞةن الخٟغ٢ت لِـ بالًغوعة جمُحز " distinguer
 "n'est pas forcement une discriminationبال بطا ٧ان ٚحر مبرعا بُغٍ٣ت مىيىُٖت
1
ومٗ٣ىلت.
وٍىضر الض٦خىع ؤخمض ؤبى الىٞاء َظا الخىظه بال٣ى ٫بإن  " :ؤي جمُحز ؤو حٛاًغ ج٣غعٍ
الضولت بحن طوي ألاويإ اإلاخمازلت ًجب ؤن ٌؿدىض بلى ؤؾـ مىيىُٖت مٗ٣ىلت ،ألامغ
الظي ٌٗجي ؤن ا لخمُحز ًخىاظض بطا وظض الٟغص هٟؿه صون جبرًغ ٧ا ٝومٗ٣ى ،٫وٖلى ٚحر
2
ؤؾـ مىيىُٖتً ،خم مٗاملخه ا٢ل مً ٞغص آزغ ًخمازل مٗه في الىي٘ ال٣اهىوي".
ٗٞملُا ٢ض ً٣ىص الخُبُ ٤اإلادكضص إلابضؤ اإلاؿاواة بلى بظغاءاث ٢ض جبضو و٦إنها ال جد٤٣
اإلاؿاواة وَٗىص ؾبب طل٦ ٪ما ؤوضخه اخض ا٦ ٫خاب ٢اثال  " :حٗجي اإلاؿاواة  ...مٗاملت
مدؿاوٍت في ؤويإ مدكابهت ،ولً جخد ٤٣اإلاؿاواة في خا ٫جُبُ ٤مٗاملت مدؿاوٍت ٖلى
3
ؤويإ مخىاً٢ت.
ومً الىاضر ؤن لهظٍ الىدُجت ؤَمُتها ُٞما بطا ٧اهذ جسو ؤٞغاص ًيخمىن بلى ؤ٢لُت
ما وبسانت بطا ٧ان الخُبُ ٤اإلادكضص للمؿاواة الهى عٍت ؾُجٗلهم في وي٘ ً٣اٖ ٫ىه
"الخ ٤بطا بػى ؤقبه الباَل" "."summus ius summa injuria

1 Cour européenne des droits de l‗homme, affaire abdulaziz cebales et balkandali, 28 mai 1985, GA n°24§82, in Fréderic
Sudre, droit international et européen des droits de l‗homme, Puf, 4ème éd., août 1999, p 302.
 2ؤهٓغ ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في بَاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة والى٧االث الضولُت اإلاخسههت ،مجمىٖت
مخايغاث ؤلُ٣ذ في اإلاٗهض الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان زال ٫الضوعة ع٢م  36والتي هٓمها اإلاٗهض في مضًىت ؾتراؾبىعط ـ ٞغوؿا زال٫
قهغ ًىلُى /جمىػ  ،2005م .143
3 B. G. RAMCHARAM, equality and nondiscrimination in the international Bill of Rights ed. L Henkin, New York, 1981,
p. 253, in :
ص .مدمض ؤمحن اإلاُضاوي ،جغظماث في الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مغ٦ؼ اإلاٗلىماث والخإَُل لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،2000 ،م -58
.61
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ؤما ُٞما ًسو الىٓام ألامغٍ٩ي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٣ٞض الخٓذ مد٨مت الضو٫
ألامغٍُ٨ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن مبضؤ اإلاؿاواة ،بما ُٞه بحن الغظا ٫واليؿاءٌ ،ك٩ل مبضؤ
ً
ً
1
جإؾِؿُا ؤؾاؾُا لل٣اهىن الضولي الٗامٌٗ ،غ ٝبال٣اهىن الُ٣عي "."jus cogens
 .3كالكة الحمُيز طد اليظاء باللىف:
ل٣ض ؤزبدذ الضعاؾاث التي ؤظغٍذ خى ٫ؤؾباب الٗى ٠يض اإلاغؤة ،بإهه زمت جغابِ
وزُ ٤بحن الخمُحز والٗى ٠يض اإلاغؤة.
ٞال٣ىاهحن واإلاماعؾاث ال٣اثمت ٖلى الخمُحز جٟا٢م مً الٗى ٠يض اإلاغؤة وجًاٖٟه.
وجازغ بٌٗ ؤق٩ا ٫الخمُحز ٖلى اإلاغؤة بك٩ل ٚحر مخىاؾب وبالخالي ًم ً٨ؤن جهل بلى خض
الٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي.
ؤي ٠بلى طل٣ٞ ،٪ض ًجغص الخمُحز اإلاغؤة مً بم٩اهاتها وٍم ً٨ؤن ًجٗلها ٚحر ٢اصعة
2
ٖلى اجساط زُىاث ٗٞالت لُلب الخماًت ؤو السغوط مً وي٘ ًدؿم بالٗى.٠
وفي َظا ؤلاَاع ٌكحر بٖالن ألامم اإلاخدضة بكإن الً٣اء ٖلى الٗى ٠يض اإلاغؤة  ،3في
صًباظخه بلى الترابِ بحن الٗى ٠يض اإلاغؤة والخمُحز في جمخٗها بد٣ى ١ؤلاوؿان.
٦ما ً٣غ َظا ؤلاٖالن بإن الٗى ٠يض اإلاغؤة ًمشل ٖ٣بت ؤمام جد ٤ُ٣اإلاؿاواة
ً
والخىُٟظ ال٩امل الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة و "ٌك٩ل اهتها٧ا
لخ٣ى ١اإلاغؤة وخغٍاتها ألاؾاؾُت وَٗى ١ؤو ًلػي جمخ٘ اإلاغؤة بهظٍ الخ٣ى ١والخغٍاث".
وٍىو ٦ظلٖ ٪لى ؤن "الٗى ٠يض اإلاغؤة َى مٓهغ لٗال٢اث ٢ىي ٚحر مخ٩اٞئت بحن
الغظل واإلاغؤة ٖبر الخاعٍش ؤصث بلى َُمىت الغظل ٖلى اإلاغؤة ومماعؾخه الخمُحز يضَا

 1مد٨مت الضو ٫ألامغٍُ٨ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الىي٘ الً٣اجي وخ٣ى ١الٗماٚ ٫حر الكغُٖحن ،الغؤي الاؾدكاعي  ،OC-18الؿلؿلت
ؤ ،الغ٢م  17 ،18ؾبخمبر/ؤًلى.2003 ٫
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
ُ 3
اٖخمض َظا ؤلاٖالن في الٗام  1993باإلظمإ (بضون جهىٍذ) في الجمُٗت الٗامت ٫ألمم اإلاخدضة ،بمً في طل ٪الضو ٫الٗغبُت ،ؤهٓغ
ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤةٞ 6 ،UN Doc. E/CN.4/1996/53 ،براًغ/قباٍ  ،1996ال٣ٟغة .28
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وؤلاخالت صون نهىيها ال٩امل ،وؤن الٗى ٠يض اإلاغؤة َى مً آلالُاث الاظخماُٖت
الخاؾمت التي جٟغى بها ٖلى اإلاغؤة ويُٗت الخبُٗت والضوهُت للعظل ".
وفي اإلا٣ابل ،اٖخبر اإلااجمغ الغاب٘ خى ٫اليؿاء في ال٣ٟغة  ،122الٗى ٠يض اليؿاء "
٦داظؼ لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاؿاواة الخىمُت والؿلم ،وَى ٖباعة ٦ظل ًٖ ٪حٗضي ٖلى
الخ٣ى ١ألاؾاؾُت والخغٍاث ألاؾاؾُت لليؿاء ،وٍمى٘ اليؿاء مً الخمخ٘ بد٣ى٢هً ظؼثُا
ؤو ٧لُا".
ٞالخمُحز يض اليؿاء ٢ض ًٟسر اإلاجا ٫ؤمام الغظا ٫في ال٨شحر مً الخاالث ل٩ي ٌٗخضوا
ُ
ٖلى اليؿاء ،وَظا ما ؤَلٖ ٤لُه البٌٗ حؿمُت "الٗى ٠اإلاكغٕ " .وفي اإلا٣ابل ٢ض ًاصي
الٗى ٠يض اليؿاء بلى جغصصًَ ٖلى اإلاُالبت بد٣ى٢هً.
و٢ض قضصث لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى الٗال٢ت اإلاخباص لت الىزُ٣ت بحن
الٗى ٠يض اإلاغؤة وبحن الخمُحز بدُض نغخذ بإن:
"الٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي َى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخمُحز ً٨بذ بك٩ل ظضي
٢ضعة اإلاغؤة ٖلى الخمخ٘ بالخ٣ى ١والخغٍاث ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظل  ...وًٍٗ ٠ؤو
ًبُل جمخ٘ اليؿاء بد٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاىهىم ٖلحها في اجٟاُ٢اث
ً
ال٣اهىن الضولي الٗام واجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان وَك٩ل جمُحزا يمً مٗجى اإلااصة ألاولى
1
مً الاجٟاُ٢ت".

 1لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت ع٢م  ،19الٗى ٠يض اإلاغؤة (الضوعة الخاصًت ٖكغة )1992 ،ال٣ٟغجان  1و،7
مجمىٖت الخٗلُ٣اث الٗامت والخىنُاث الٗامت التي اٖخمضتها الهُئاث اإلاكغٞت ٖلى جىُٟظ اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان،

.UN Doc

.HRI\GEN\1\Rev.7
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اللسق الثاوي:
وطائل ثدلُم املظاواة بين الجيظين
بمجغص اهًمام الضو ٫بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤةً ،يكإ
الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء  ،لظا ؾإزهو ال٣ٟغة الخالُت لضعاؾت َظا
الالتزام مبِىت َبُٗت ؤلاظغاءاث التي ًجب ؤن جخسظَا َظٍ الضو.٫
 .1الالتزام االلظاء كلى الحمُيز طد اليظاء:
ال ٌُٛب ًٖ ؤخض بإن اليؿاء حك٩ل هه ٠البكغٍتٞ ،ال ًم ً٨بطن الخٗضي ٖلى
خ٣ى ١هه ٠البكغٍت وحٗغًٍها للخمحز ،ألن ًُ٢ت اإلاغؤة هي ًُ٢ت البكغٍت بإؾغَا.

1

مً َىا جخجلى ؤَمُت الٟ٨اح مً ؤظل جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫والً٣اء
ٖلى الخمُحز يضًَ في ٧اٞت اإلاجاالث ،ل٩ي ال ً٩ىن مؿخ٣بلىا خؿب البٌٗ امخضاصا
2
للخسل.٠
بن مبضؤ اإلاؿاواة في الخ٣ى ١بحن الغظا ٫واليؿاء ،ؤو مبضؤ ٖضم الخمُحز في الخمخ٘
ً
بد٣ى ١ؤلاوؿانٌ ،ك٩ل مبضؤ ؤؾاؾُا في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وٍغص في
اإلاجمىٖت ال٩املت لل٣اهىن واإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ول٣ض وكإ الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء بمجغص اٖترا ٝاإلاجخم٘ الضولي
لليؿاء بالخ ٤في اإلاؿاواة في الخمخ٘ بالخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت و٦ظا مماعؾتها.

 1ؤهٓغ عؾالت ألامحن الٗام الؿاب ٤لألمم اإلاخدضة الض٦خىع بُغؽ بُغؽ ٚالي بلى اليؿاء ،بمىاؾبت الاخخٟا ٫بالُىم الٗالمي لليؿاء
في  8ماعؽ  /آطاع  ،1993ؤهٓغ:
Nations Unies, promotion de la femme, notes pour l'orateur, département de l'information, avril 1995, p 1.
2 Mohammed Harbi, éditorial dans SOU'AL, les femmes dans le monde arabe, revue quadrimestrielle n°4, édité par
l'association pour le développement de la culture et de la science dans le tiers monde, Paris 1983, p 8.
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وفي َظا اإلاٗجى ،حٗخبر اإلااصة  55واإلااصة  56مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،بإن الضو٫
ألاَغا ٝفي ألامم اإلاخدضة ٢ض ٢بلذ بااللتزام اإلاٗىىي وال٣اهىوي بخصخُذ الخمحي ػ بحن
اليؿاء والغظا ٫في اإلاجاالث التي ال جخىٞغ ٞحها اإلاؿاواة بُجهم.
ٞخىو اإلااصة ٖ 55لى ؤهه  " :عٚبت في تهُئت صواعي الاؾخ٣غاع والغٞاَُت الًغوعٍحن
لُ٣ام ٖال٢اث ؾلمُت ووصًت بحن ألامم ماؾؿت ٖلى اخترام اإلابضؤ الظي ً٣طخي للكٗىب
بالدؿىٍت في الخ٣ى ١بحن الكٗىب وبإن ً٩ىن ل٩ل مجها ج٣غٍغ مهحرَا ،حٗمل ألامم
اإلاخدضة ٖلى:
ط) ؤن ٌكب٘ في الٗالم اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت للجمُ٘ بال جمُحز
بؿبب الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً ،وال جٟغٍ ٤بحن الغظا ٫واليؿاء  .ومغاٖاة جل ٪الخ٣ى١
والخغٍاث".
وجىو اإلااصة ٖ 56لى ؤهه ً " :خٗهض ظمُ٘ ألاًٖاء بإن ً٣ىمىا مىٟغصًً ؤو مكتر٦حن
بما ًجب ٖلحهم مً ٖمل بالخٗاون م٘ الهُئت إلصعا ٥اإلا٣انض اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة
السامؿت والسمؿحن".
ومٗجى َظا الىو ظض واضر خؿب الض٦خىع ؤخمض ؤبى الىٞاء ،بط َى ًخًمً
التزاماث ٢اهىهُت ظاػمت مً ؤظل اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت .صلُل طل٪
ألالٟاّ التي اؾخسضمها  .مشل "ًخٗهض" " ؤن ً٣ىمىا مىٟغصًً ؤو مكتر٦حن بما ًجب ٖلحهم
1
مً ٖمل" " ،إلصعا ٥اإلا٣انض اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة السامؿت والسمؿحن ".
وو٣ٞا للماصة الشاهُت ٣ٞغة  2مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت :
"جخٗهض  ٫٥صولت َغ ٝفي َظا الٗهض ،بطا ٧اهذ جضابحرَا الدكغَُٗت ؤو ٚحر الدكغَُٗت
الٗهض ،بإن جخسظَ ،ب٣ا
ال٣اثمت ال جٟ٨ل ٗٞال بٖما ٫الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها في َظا

 1ؤهٓغ ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في بَاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة والى٧االث الضولُت اإلاخسههت ،مجمىٖت
مدايغاث ؤلُ٣ذ في اإلاٗهض الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان زال ٫الضوعة ع٢م  36والتي هٓمها اإلاٗهض في مضًىت ؾتراؾبىعط ـ ٞغوؿا زال٫
قهغ ًىلُى /جمىػ  ،2005م .25
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إلظغاءاتها الضؾخىعٍت وألخ٩ام َظا الٗهض ،ما ً٩ىن يغوعٍا
حكغَُٗت ؤو ٚحر حكغَُٗت".

لهظا ؤلاٖما ٫مً جضابحر

واؾدىاصا لهاجحن الىزُ٣خحن الضولُخحن ٞةن الضو ٫ألاَغاٞ ٝحهما ٢ض حٗهضث و٢بلذ
بااللتزام اإلاٗىىي باجساط جضابحر حكغَُٗت ؤو ٚحر حكغَُٗت جٟ٨ل جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن
اليؿاء والغظا ٫ؤو جصدر الخمُحز ال٣اثم بُجهم في اإلاجاالث التي ال جخىٞغ ٞحها اإلاؿاواة
بُجهم بمجغص الاهًمام بلحهما.
٦ما ًغص َظا اإلابضؤ في ٧ل ن ٪صولي وب٢لُمي عثِسخي آزغ مً ن٩ى ٥خ٣ى١
ً
ؤلاوؿان ،1وٍىُبٖ ٤لى ظمُ٘ الٓغو ٝصون اؾخصىاء ألهه ظىَغي ظضا لضعظت ؤهه ٌك٩ل
(الاهخ٣ام مجها ) جدذ ؤي ْغ ٝمً الٓغوٝ
ؤخض الخ٣ى ١التي ال ًم ً٨بلٛائَا
اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  )1( 4مً الٗهض الضو٫ي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
التي جىو:
" في خاالث الُىاعت الاؾخصىاثُت التي جتهضص خُاة ألامت ،واإلاٗلً ُ٢امها عؾمُاً ،جىػ
للضو ٫ألاَغا ٝفي َظا الٗهض ؤن جخسظ ،في ؤيُ ٤الخضوص التي ًخُلبها الىي٘ ،جضابحر ال
جخُ٣ض بااللتزاماث اإلاترجبت ٖلحها بم٣خطخى َظا الٗهض ،قغٍُت ٖضم مىاٞاة َظٍ الخضابحر
لاللتزاماث ألازغي اإلاترجبت ٖلحها بم٣خطخى ال٣اهىن الضولي وٖضم اهُىائها ٖلى جمُحز ً٩ىن
مبرعٍ (الؾُما) الجيـ.
ؤما اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ةنها جغج٨ؼ بهىعة مدضصة
ٖلى الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء ،بال ؤن َغٍ٣ت ههها ٖلى َظا الالتزام ٧ان ؤ٢ل خضة
م٣اعهت م٘ مُشا ١ألامم اإلاخدضة والٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
اللظان اؾخٗمال ٖلى الخىاليٖ ،باعاث جضٖ ٫لى "الالتزام اإلاٗىىي وال٣اهىوي " و ٖباعة "
الخٗهض ".

 1جىو اإلااصة ألاولى مً اإلاُشا ١ال٘ عري لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،جدذ ٖىىان الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت  " :جخٗهض ٧ل صولت َغ ٝفي َظا
اإلاُشا ١بإن جٟ٨ل ل٩ل بوؿان مىظىص ٖلى ؤعايحها وزاي٘ لؿلُتها خ ٤الخمخ٘ ب٩اٞت الخ٣ى ١والخغٍاث الىاعصة ُٞه صون ؤي جمُحز
بؿبب ( )...الجيـ ".
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ٞخىو اإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة  " :حصجب ا لضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُحز يض اإلاغؤة ،وثحلم ٖلى ؤن جيخهج ،ب٩ل الىؾاثل اإلاىاؾبت وصون ببُاء ،ؾُاؾت
حؿتهض ٝالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة" .
ل ً٨بالغظىٕ بلى اإلااصة  24مً هٟـ الاجٟاُ٢ت ،هجض بإن الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها ٢ض
حٗهضث باجساط ظمُ٘ الخضابحر الالػمت لخُبُ ٤الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها في َظٍ الاجٟاُ٢ت
بدُض جىو  " :جخٗهض الضو ٫ألاَغا ٝباجساط ظمُ٘ ما ًلؼم مً جضابحر ٖلى الهُٗض
الىَجي حؿتهض ٝجد ٤ُ٣ؤلاٖما ٫ال٩امل للخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها في َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ومً ظهت ؤزغي ،حٗ٨ـ اإلااصة الشاهُت ؾالٟت الظ٦غ ،خ٣ُ٣ت ظلُت مٟاصَا بإن
مجغص الخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة َى بمشابت
1
يمان للخ٣ى ١التي جٟ٨لها الاجٟاُ٢ت لجمُ٘ مً َم يمً والًت الضولت الُغ.ٝ
ؤي ٠بلى طلٞ ٪ةن بٖالن وبغهامج ٖمل ب٨حن للٗام ً 1995ا٦ض ٖلى اهه "ما لم
ٌُٗترٖ ٝلى هدى جام بالخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت للمغؤة٦ ،ما خضصتها الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،زانت اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،وجخم خماًتها
ً
2
وجُبُ٣ها وجىُٟظَا وبهٟاطَا ٖلى هدى ٗٞاٞ ٫ةن َظٍ الخ٣ى ١ؾخٓل خبرا ٖلى وع".١
٦ما ؤهه وزال ٫ماجمغ ٢مت ألامم اإلاخدىضة أللُٟت في ؾبخمبر  ،2000حَ٘ض ػٖماء صو٫
الٗالم مً بُجهم ػٖماء ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُتٖ ،لى بظ ٫الجهض لخد ٤ُ٣مدلُا وفي ٧ل
البلضان ألاًٖاء في ألامم اإلاخدىضة  ،ب٣ضوم الٗام َ ،2015اثٟت مً الٛاًاث وألاَضاٝ
3
ؤلاهماثُت لأللُٟت مً بُجها الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة.

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،جدٟٓاث ٖلى اثٞاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة  :ج٣ىٌٍ خماًت اإلاغؤة مً الٗى ٠في
الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا http://www.ara.amnesty.org
 2بٖالن وبغهامج ٖمل بجحن ،اإلااجمغ الٗالمي الغاب٘ للمغؤة 15 ،ؤًلى / ٫ؾبخمبر :1995
Nations Unies, A/CONF.177/20/Add.1, paragraphe 218.
ٞ 3غٍضة ٚالم بؾماُٖل ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤنبذ الالتز ام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء باليؿبت للضو٫
ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الؾُما الضو ٫الٗغبُت ،التزاما
اجٟاُ٢ا٧ ،ىهه هاجج ًٖ َظٍ الاجٟاُ٢ت مً ظهت ،وحٗهضا مدضصا ػمىُا ًجب الىٞاء به
بدلىٖ ٫ام  2015بمىظب ماجمغ ٢مت ألامم اإلاخدىضة لأللُٟت.
 .2إحساءات اللظاء كلى الحمُيز طد املسأة:
بن بخضي ؤَضا ٝمىٓمت ألامم اإلاخدضة َى صمج اإلاغؤة في ٖملُت ؤلاهماء وحٗؼٍؼ َظا
ؤلاهماء ًٖ َغٍ ٤اإلاكاع٦ت الٟٗلُت للجيـ البكغي ٧له ال ههٟه.
ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن اإلاؿاواة في الخ٣ى ١حٗجي بًجاص ٞغم مخ٩اٞئت ،وَظٍ الٟغم
اإلاخ٩اٞئت ال ج٩ىن بال بطا خظ ٝالخمُحز وخهلذ اإلاؿاواة الٟٗلُت.
وٖلُهٞ ،ةن الخماًت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة ؤمغا يغوعٍا ،ومما ال ظضاُٞ ٫ه ؤن
ٞاٖلُتها جخى – ٠٢في نهاًت اإلاُاٖ -ٝلى ؤلاظغاءاث التي جخسظَا ٧ل صولت ٖلى الهُٗض
بالذاماتها .
الضازلي ،ومً الىاخُت الىاُٗ٢ت ،للىٞاء ػ
وَٗخبر الدكغَ٘ مً ؤَم اإلااقغاث لُ٣اؽ مضي الخ٣ضم في جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن
الجيؿحن ؤم ال ،زانت وؤهه ال ًم ً٨جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مباقغة
ٖلى ب٢لُم الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها في ال٨شحر مً الخاالث وفي ؤٚلبُت ألاهٓمت ال٣اهىهُت
الضولُت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ جبرػ يغوعة اجساط الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،بٌٗ ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت مً ؤظل الىو في ٢ىاهُجها الضازلُت ٖلى
الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢اث.
وُٞما ًسو اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة٣ٞ ،ض ط٦غث
مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث ًجب ؤن جخسظَا الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها مً ؤظل الً٣اء ٖلى
الخمُحز يض اإلاغؤةٟٞ .ي َظا ؤلاَاع جىو اإلااصة الشاهُت مجها:
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" حصجب الضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،وجخٖ ٤ٟلى ؤن جيخهج ،ب٩ل
الىؾاثل اإلاىاؾبت وصون ببُاء ،ؾُاؾت حؿتهض ٝالً٣اء ٖلى الخمًحز يض اإلاغؤة ،وجد٣ُ٣ا
لظل ٪جخٗهض بالُ٣ام بما ًلي:
(ؤ) بصماط مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في صؾاجحرَا الىَىُت ؤو حكغَٗاتها
اإلاىاؾبت ألازغي ،بطا لم ًَ ً٨ظا اإلابضؤ ٢ض ؤصمج ٞحها ختى آلان ،وٟ٦الت الخد ٤ُ٣الٗملي
لهظا اإلابضؤ مً زال ٫الدكغَ٘ وٚحرٍ مً الىؾاثل اإلاًاؾبت،
(ب) اجساط اإلاىاؾب مً الخضابحر ،حكغَُٗت وٚحر حكغَُٗت ،بما في طل ٪ما ًىاؾب مً
ظؼاءاث ،لخٓغ ٧ل جمُحز يض اإلاغؤة،
(ط) ٞغى خماًت ٢اهىهُت لخ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظل ،ويمان
الخماًت الٟٗالت للمغؤةَ ًٖ ،غٍ ٤اإلادا٦م طاث الازخهام واإلااؾؿاث الٗامت ألازغي
1
في البلض ،مً ؤي ٖمل جمُحزي،
(ص) الامخىإ ًٖ مباقغة ؤي ٖمل جمُحزي ؤو مماعؾت جمُحزًت يض اإلاغؤة ،وٟ٦الت
جهغ ٝالؿلُاث واإلااؾؿاث الٗامت بما ًخ ٤ٟوَظا الالتزام؛
(َـ) اجساط ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة مً ظاهب ؤي
شسو ؤو مىٓمت ؤو ماؾؿت،
(و) اثزاط ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت ،بما في طل ٪الدكغَعي مجها ،لخُٛحر ؤو ببُا ٫ال٣اثم
مً ال٣ىاهحن وألاهٓمت وألاٖغا ٝواإلاماعؾاث التي حك٩ل جمُحزا يض اإلاغؤة،
(ي) بلٛاء ظمُ٘ ألاخ٩ام الجؼاثُت الىَىُت التي حك٩ل جمُحزا يض اإلاغؤة.
وفي َظا اإلاٗجى ،وعص في الخهُلت الجهاثُت للماجمغ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بُِٟىا،
الجؼء الشالض ً " :دض اإلااجمغ الٗالمي الخ٩ىماث ٖلى ؤن جضعط في ٢ىاهُجها اإلادلُت اإلاٗاًحر

ً 1جب ؤلاقاعة بلى ؤن هو َظٍ اإلااصة باللٛت الٟغوؿُت ًخدضر ًٖ خماًت ً٢اثُت  ،" une protection juridictionnelle " :بِىما
جىو اليسخ اإلاخضاولت اإلاترظمت بلى اللٛت الٗغبُت ٖلى " خماًت ٢اهىهُت ".

36

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

الىاعصة في اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وٖلى ؤن حٗؼػ الهُا٧ل واإلااؾؿاث الىَىُت
وؤظهؼة اإلاجخمٕ التي جلٗب صوعا في حٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان".
اهُال٢ا مما ؾبٞ ،٤ةهه ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت اإلاغؤة اجساط
مجمىٖت مً الخضابحر بًٗها حكغَُٗت والبٌٗ ألازغ ٚحر حكغَُٗت.
ُٟٞما ًسو الخضابحر الدكغَُٗت ٞهي جخمشل زهىنا بطا ٧ان اإلاظَب الظي جخبىاٍ
الضولت َى مظَب زىاثُت ال٣اهىن الضولي والضازلي في:
بصماط مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في ٧ل الدكغَٗاث الىَىُت الؾُما ؤؾمىوزُ٣ت ٢اهىهُت في الضولت ،ؤي الضؾخىع إلاا ج٩ىن ههىنه ٚحر مخُاب٣ت م٘ الاجٟاُ٢ت ؤو
ها٢هت ٗ٦ضم جًمىه ٖلى هو ٢اهىوي نغٍذ ًًمً اإلاؿاواة ٖلى ؤؾاؽ الجيـ؛
٦ما حكمل َظٍ ؤلاظغاءاث بلٛاء ظمُ٘ ألاخ٩ام الجؼاثُت الىَىُت الخمُحزًت وحُٛحرؤو ببُا ٫ال٣ىاهحن وألاهٓمت وألاٖغا ٝواإلاماعؾاث التي حك٩ل جمُحزا يض اإلاغؤة ،ؤبٗض مً
طلٖ ٪لى الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت ج٣غٍغ ظؼاءاث ٖلى ٧ل مً ًسغَ ١ظا اإلابضؤ.
ؤما ُٞما ًسو الخضابحر ٚحر الدكغَُٗت ٞهي جخمشل في ٟ٦الت الخد ٤ُ٣الٗملي إلابضؤ
اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ،٫ويمان جهغ ٝالؿلُاث واإلااؾؿاث الٗامت بما ًخ٤ٟ
وَظا الالتزام.
٦ما ٌؿخضعي لخد ٤ُ٣طل ،٪جإمحن خماًت ٢اهىهُت وٗٞالت للمغؤة ًٖ َغٍ ٤اإلادا٦م،
مً زال ٫بنالح هٓام الٗضالت والىٓام الً٣اجي ل٩ي جٟخذ ؤمامها بم٩اهُت الخهىٖ ٫لى
1
خ٣ى٢ها.
وثحمثل أَم َرٍ الحدابير في:
بم٩اهُت جُبُ ٤ال٣ىاٖض الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الهاصعة ًٖ مىٓمت ألامماإلاخدضة بىاؾُت اإلادا٦م الىَىُت؛
 1عاظ٘ ص  .مدمض الؿُض ؾُٗض ،هدى عئٍت بؾتراججُت ظضًضة للخغ٦ت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مجلت ؾىاؾُت ،الٗضص الؿاب٘
والشامً ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤًاع٧/اهىن زاوي  ،1996م .24
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جىُٖت الغؤي الٗام وظٗله ٖلى نلت بال٣ىاٖض الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿانًٖ مىٓمت ألامم اإلاخدضة؛

الهاصعة

وفي َظا اإلاٗجى ً٣ى ٫الض٦خىع ؤخمض ؤبى الىٞاء " ال ظغم ؤن اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان
وخغٍاجه ألاؾاؾُت ًجب ؤن ًخم لِـ  ِ٣ٞمً الىاخُت ال٣اهىهُت وبهما ؤًًا مً الىاخُت
الىاُٗ٢ت والٟٗلُت .طل ٪ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان هي في هٟـ الى٢ذ ،ؤمغ م٣ضؽ في طاجه ًجب
مغاٖاجه صاثما ،وهي ؤمغ هاً ٘ٞجب ٖضم اإلاؿاؽ به ؤبضا ٦ .ما ؤن ؤلاوؿان ًجب ؤال
ًًُهضٍ ٚحرٍ ،وبهما ًجب بلى خض ما ؤن ً٩ىن مخدغعا مً ؾلُت آلازغًٍ  .ألامغ الظي
ٌٗجي ؤن ؤلاوؿان ًجب ؤن ً٩ىن مىيىٕ اَخمام ال ٌٗغ ٝالخى ٠٢وؤولىٍت ؤؾمى ال
1
حٗغ ٝال٩لل ،وال ٌكىبها ؤصوى ملل".
ؤبٗض مً طلً ،٪جب الخإُ٦ض ٖلى ؤن الخمُحز باليؿبت الجٟاُ٢ت اإلاغؤة ال ً٣خهغ ٖلى
ؤٖما ٫مً الخ٩ىماث ؤو باؾمهاٞ ،اإلااصة  2في ٣ٞغتها (َـ) مً َظٍ الاجٟاُ٢ت جُالب
الضو ٫ألاَغا ٝباجساط ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة مً ظاهب
ؤي شسو ؤو مهٓمت ؤو ماؾؿت .
وخؿب مىٓمت الٟٗى الضولُتٞ ،ةهه بمىظب ال٣اهىن الضولي الٗام واجٟاُ٢اث مُٗىت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مً بُجها اجٟاُ٢ت اإلاغؤةً ،م ً٨مؿاءلت الضو ًٖ ٫ألاٖما ٫السانت
ً
ؤًًا بطا لم جخهغ ٝبالجضًت الىاظبت إلاى٘ اهتها٧اث الخ٣ى ١ؤو الؾخ٣هاء ومٗا٢بت
2
ظغاثم الٗى ٠وث٢ضًم حٗىٌٍ.
ومً ظهت ؤزغي ،جًُ ٠اإلااصة  4مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة بإهه:
" ال ٌٗخبر اجساط الضو ٫ألاَغا ٝجضابحر زانت ما٢خت حؿتهض ٝالخعجُل باإلاؿاواة
الٟٗلُت بحن الغظل واإلاغؤة جمُحزا باإلاٗجى الظي جإزظ به َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ول٨ىه ًجب ؤال
ٌؿخدبٖ٘ ،لى ؤي هدى ،ؤلاب٣اء ٖلى م ٖاًحر ٚحر مخ٩اٞئت ؤو مىٟهلت٦ ،ما ًجب و٠٢
 1ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  ،12عاظ٘ ٦ظل:٪
Dhommeaux, monismes et dualismes en droit international des droits de l'homme, AFDI, 1995, pp. 447-505.
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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الٗمل بهظٍ الخضابحر متى جد٣٣ذ ؤَضا ٝالخ٩اٞا في الٟغم واإلاٗاملت٦ ،ما ال ٌٗخبر اجساط
الضو ٫ألاَغا ٝجضابحر زانت حؿتهض ٝخماًت ألامىمت ،بما في طل ٪جل ٪الخضابحر الىاعصة في
َظٍ الاجٟاُ٢ت ،بظغاء جمُحزًا".
ٌؿخسلو مً َظٍ اإلاا صة ولى يمىُا بإن ٖضم الخمُحز واإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا٫
ال جد ٤٣الٗض ٫بالًغوعة  ،لظا حؿمذ َظٍ الاجٟاُ٢ت في خاالث مدضصة ،للضو ٫ألاَغاٝ
ٞحها باجساط جضابحر زانت حؿتهض ٝالخعجُل باإلاؿاواة الٟٗلُت بحن الغظل واإلاغؤةٖ ،لى ؤن
ج٩ىن َظٍ الخضابحر ما٢خت بدُض ًجب و ٠٢الٗمل بها بمجغص جد ٤٣ؤَضا ٝالخ٩اٞا في
الٟغم واإلاٗاملت بحن اليؿاء والغظا.٫
وفي جٟؿحر اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة لهظٍ اإلااصة ،الخٓذ بإن :
"وي٘ اليؿاء لً ًخدؿً َاإلاا لم ًخم الخهضي الٟٗا ٫لألؾباب ال٩امىت وعاء الخمُحز
يض اإلاغؤة ،وٖضم مؿاواتها ب الغظل .وٍجب الىٓغ بلى خُاة اليؿاء والغظا ٫بُغٍ٣ت
٢غٍيُت ،واجساط جضابحر لخد ٤ُ٣جدى ٫خ٣ُ٣ي في الٟغم واإلااؾؿاث وألاهٓمت ،بدُض ال
1
حٗىص ٢اثمت ٖلى هماطط ؾلُىٍت وؤهماٍ خُاجُت خضصَا الظ٧ىع ٖبر الخاعٍش".
ؤما اإلااصة  5مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ٞةنها جىضر ألاَضا ٝاإلاخىزاة م ن زال ٫اجساط َظٍ
الخضابحر واإلاخمشلت في جد ٤ُ٣ما ًلي:
(ؤ) حُٛحر ألاهماٍ الاظخماُٖت والش٣اُٞت لؿلى ٥الغظل واإلاغؤة ،بهض ٝجد٤ُ٣
الً٣اء ٖلى الخدحز والٗاصاث الٗغُٞت و٧ل اإلاماعؾاث ألازغي ال٣اثمت ٖلى الاٖخ٣اص ب٩ىن
ؤي مً الجيؿحن ؤصوى ؤو ؤٖلى مً آلازغ ،ؤو ٖلى ؤصواع همُُت للغظل واإلاغؤة،
(ب) ٟ٦الت جًمحن التربُت الٗاثلُت ٞهما ؽ لُما لألمىمت بىنٟها وُْٟت اظخماُٖت،
الاٖترا ٝب٩ىن جيكئت ألاَٟا ٫وجغبُتهم مؿاولُت مكتر٦ت بحن ألابىًٍ ٖلى ؤن ً٩ىن
مٟهىما ؤن مهلخت ألاَٟا ٫هي الاٖخباع ألاؾاسخي في ظمُ٘ الخاالث.

 1الخىنُت الٗامت ع٢م  25الهاصعة ًٖ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،ال٣ٟغة  1مً اإلااصة ( 4الخضابحر السانت اإلاا٢خت )،
ًىاًغ٧/اهىن الشاوي  ،2004ال٣ٟغة .10
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ومً ؤظل صعاؾت الخ٣ضم الظي ؤخغػجه الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت ُٞما ًسو
الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،ؤوكئذ لجىت مغا٢بت جىُٟظ َظٍ الاجٟاُ٢ت ،وهي لجىت
1
الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة.
وو٣ٞا للماصة  18مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ،جخٗهض الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها بالخ٣ضًم لهظٍ
اللجىت ج٣اعٍغ ًٖ الخضابحر اإلاسخلٟت التي اجسظتها إلهٟاط ؤخ٩امها ،وًٖ الخ٣ضم اإلادغػ بهطا
الهضص ،وطل ٪في ًٚىن ؾىت مً بضء هٟاط الاجٟاُ٢ت باليؿبت للضولت اإلاٗىُت و٦ظل٧ ٪ل
ؤعر٘ ؾىىاث ،و٧لما َلبذ اللجىت طل ،٪وٖلى الضولت ؤن جىضر في ج٣اعٍغَا الٗىامل
والهٗاب التي جازغ ٖلى مضي الىٞاء بااللتزاماث اإلا٣غعة في الاجٟاُ٢ت  .وج٣ىم اللجىت
بٟدو َظٍ الخ٣اعٍغ وبٖضاص مالخٓاتها بهظا السهىم.

املؼلل الثاوي:
مدي التزام الدوٌ اللستُة بحدلُم املظاواة بين الجيظين
بن الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة مً ؤظل جد ٤ُ٣مؿاواة خُ٣ُ٣ت بحن ٧ل
مً الغظا ٫واليؿاء و٣ٞا إلاا ظاء في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ؤو ٚحرَا مً الىزاث ٤الضولُت التي
اؾخٗغيىاَا ،زانت مجهاط ٖمل بُجحن زمغة اإلااجمغ الغاب٘ خى ٫اليؿاءَ ،ى َ
مجغص خبر
ٖلى وع ١بطا لم جلتزم به ٗٞال خ٩ىماث الضو ،٫الؾُما الٗغبُت مً زال ٫مغاظٗت
٢ىاهُجها.
لظا ؾىسهو اإلاُلب الخالي لضعاؾت مى ٠٢الضو ٫الٗغبُت مً َظا الالتزام
2
وؤلاظغاءاث التي اجسظتها مً ؤط ٫جىُٟظٍ.

 1ؤهٓغ اإلااصة  17مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة.
 2ؤهٓغ مضازلخىا " :جُبُ٣اث الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء في الضو ٫الٗغبُت " زال ٫اإلااجمغ الؿىىي ألاو ٫إلاغ٦ؼ صعاؾاث
وبدىر خ٣ى ١ؤلاوؿان بجامٗت ؤؾُىٍ ،جدذ ٖىىان ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في ألاهٓمت الضؾخىعٍت الٗغبُت الىا ٘٢واإلاإمى ،٫ؤؾُىٍ /
مهغ 16 -14 ،ماعؽ .2006
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اللسق وٌ:
مىكف الدوٌ اللستُة مً الالتزام باللظاء كلى الحمُيز طد املسأة
لم ج٣بل ال٨شحر مً الضو ٫الٗغبُت الاعجباٍ بىو اإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة هدُجت إلاا جدخىي ٖلُه مً التزام واضر وناعم
بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة بالىؾاثل التي ؾب ٤وؤن بِىاَاٞ ،خدٟٓذ ٖلى َظٍ
اإلااصة ٦ما ؾجري:
 .1ثدلف الدوٌ اللستُة كلى الالتزام باللظاء كلى الحمُيز طد املسأة:
ل٣ض جدٖ ٟٔلى اإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٧ل مً الجؼاثغ ومهغ والجماَحرًت
1
اللُبُت واإلاٛغب وجىوـ والٗغا ١وؾىعٍا والبدغًٍ.
ُٟٞما ًسو الجؼاثغ ٞهي ج٣بل جُبُ ٤جغجِباث َظٍ اإلااصة بكغٍ ؤن ال جسال ٠بىىص
٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الجؼاثغي.
ؤما ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ٞهي ٦ظلٖ ٪لى اؾخٗضاص لخىُٟظ ما ظاء ب٣ٟغاث َظٍ
اإلااصة ل ً٨بكغٍ ؤال ًخٗاعى طل ٪م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
هٟـ الصخيء باليؿبت للجماَحرًت اللُبُت التي حكترٍ مً ؤظل جُبَُ ٤ظٍ اإلااصة
ألازظ بالخؿبان ال٣ىاٖض اإلابُلت اإلاىهىم ٖلحها مً ٢بل الكغَٗت ؤلاؾالمُتُٞ ،ما
ًسو الخهت التي ًجب ؤن ًخدهل ٖلحها ٧ل واعر مً اليؿاء ؤو الغظا ٫مً جغ٦ت
ألاشسام اإلاخىٞىن.
ؤما اإلاٛغب ٞل٣ض ؤنضع بٖالها ٌٗخبر ُٞه هٟؿه " ٢ابل جُبُ ٤جغجِباث َظٍ اإلااصة ٖلى
قغٍ ؤن ال جسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت زانت وؤن بٌٗ الترجِباث في ٢اهىن
ألاخىا ٫الصسهُت اإلاٛغري حُٗي لليؿاء خ٣ى٢ا مسخلٟت ًٖ الخ٣ى ١اإلامىىخت للؼوط،
 1لم وؿخُ٘ الخهىٖ ٫لى جد ٟٔاث صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة و٦ضا ؾلُىت ٖمان  .للخهىٖ ٫لى الىو الغؾمي للخدٟٓاث
اإلاىصٖت لضي ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة ،عاظ٘ اإلاى ٘٢الال٨ترووي للمٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ، http://www.unhchr.ch :م٘
نغ. ٝ
ؤلاقاعة بلى ؤن الترظمت مً الىو الٟغوسخي بلى الٗغري ،بذ
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وَظٍ الخ٣ى ١ال ًم ً٨مسالٟتها ؤو حٗضًلها ألنها مىبش٣ت م ن ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت
التي مً بحن ما حؿعى بلُه جد ٤ُ٣الخىاػن بحن ألاػواط مً ؤظل الخٟاّ وج٣ىٍت الغوابِ
1
الٗاثلُت".
٦ما ؤٖلىذ جىوـ بإنها لً جخسظ و٣ٞا لهظٍ الاجٟاُ٢ت ؤي ٢غاع بصاعي ؤو حكغَعي
مسالٟا إلا٣خًُاث الٟهل ألاو ٫مً الضؾخىع الخىوسخي.
وبالغظىٕ بلى ا٫صؾخىع الخىوسخي هجض اإلااصة ألاولى مىه جىو ٖلى ؤن "..ؤلاؾالم صًً
الضولت"ٞ ،مً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن جد ٟٔجىوـ ٖلى َظٍ اإلااصة مشل جدٟٓاث الضو ٫التي
ؾب٣تها ،مغجبِ بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ؤما الٗغاٞ ،١ةهه ال ٌٗخبر هٟؿه مغجبِ بال٣ٟغة (و) و(ي)  ِ٣ٞمً َظٍ اإلااصة ،ؤي
غيع مغجبِ بااللتزام باجساط جضابحر لخُٛحر ؤو ببُا ٫ال٣ىاهحن وألاهٓمت وألاٖغاٝ
واإلاماعؾاث التي حك٩ل جمُحزا يض اإلاغؤة ،و٦ظا بلٛاء ظمُ٘ ألاخ٩ام الجؼاثُت الىَىُت التي
حك٩ل جمُحزا يضَا ،مً صون ؤن ًغبِ طل ٪بالكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤو ب٣اهىهه الضازلي ٦ما
ٗٞلذ الضو ٫الٗغرية ألازغي .
هٟـ الصخيء باليؿبت لؿىعٍا بدُض جدٟٓذ ٖلى ٧ل ٣ٞغاث َظٍ اإلااصة مً صون
بُٖاء مبرع ؤو جىيُذ لظل.٪
وؤزحرا البدغًٍ الظي َى آلازغ ً٣بل جُبَُ ٤ظٍ اإلااصة في الخضوص اإلاىهىم ٖلحها
مً ٢بل الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ٖامت حٗمُم
وؿخسلو مً َظٍ الخدٟٓاث بإن الضو ٫الٗغبُت جغ ٌٞبهٟت
الالتزام بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظاٖ ٫لى ٧اٞت اإلاجاالثٞ ،مىظ اوٗ٣اص اإلااجمغاث
،1994
الضولُت خى ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الؾُما ماجمغ ال٣اَغة للؿ٩ان والخىمُت لؿىت
اجدضث م٘ باُ٢ت الضو ٫ؤلاؾالمُت مً ؤظل بًجاص بضًل إلابضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ول٣ض
جىنلذ بلى حُٛحرٍ بمبضؤ ؤلاهها ٝبحن الجيؿحنٞ ،هل َظا ممً٨؟

اإلال٩ي
.
 1ل٣ض جد ٟٔاإلاٛغب ٖلى َظٍ اإلااصة ٦ظلُٞ ٪ما ًسو اهخ٣ا ٫الٗغف
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 .2إلاهصاف هجدًل ملجدأ املظاواة بين الجيظين:
ًغي البٌٗ في ؤلاهها ٝالُغٍ٣ت اإلاشلى لخد ٤ُ٣الٗضالت ،ومً زم اإلاؿاواة  .ؤبٗض مً
طلٞ ٪هم ٌٗخبروهه الٗض ٫بدض طاجه زانت وؤهه ًُب ٤الٗضالت خؿب الخاالث
ومُُٗاث مدضصة ًجىبىا جُبُ ٤ال٣ىاهحن بُغٍ٣ت مجغصة وٖامت ألهه ٌٗخمض ٖلى الؿلُت
الخ٣ضًغٍت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن اليؿاء في الضو ٫الٗغبُت خؿب ؤههاع َظا الغؤي ،لؿً في
1
ويُٗت اإلاؿاواة ول ًَ ً٨في مىٓىع الىٓام ال٣اهىوي الؿاثض ،في ويُٗت بهها.ٝ
وزال ٫اإلااجمغ الضولي الغاب٘ للمغؤة ببُجحن ؾىت  ،1995ؤوضر وٞض بًغاوي بإهه عٚم
حؿاوي اليؿاء م٘ الغظاُٞ ٫ما ًسو الخ٣ى ١ألاؾاؾُت وفي ال٨غامت ،جب٣ى مؿاولُاتهم
وؤصواعَم مسخلٟت وَظا ٌؿخلؼم بًجاص هٓام ًد ٤٣لليؿاء ؤلاهها ٝوٍإزظ في الخؿبان
ؤولىٍاث واخخُاظاث اليؿاء السانت.
واؾخجابت إلاُالب الضو ٫الٗغري ة ؤلاؾالمُت ،هو بٖالن اإلااجمغ الضولي الغاب٘ خى٫
اليؿاء في ال٣ٟغة  " :38جلتزم خ٩ىماث الضو ٫اإلاكتر٦ت في َظا اإلااجمغ بة٢غاع َظا البرهامج
الٗمل وجغظمخه ٖلى ؤعى الىا ٘٢آزظًً بالخؿبان إلاهصاف بحن الجيؿحن."..
وجًُ ٠ال٣ٟغة (195ص)ٖ " :لى الخ٩ىماث واإلااؾؿاث الٗمىمُت والُ٣اٖاث
السانت ،ألاخؼاب الؿُاؾُت والى٣اباث واإلااؾؿاث السحرًت وألاظهؼة ؤلا٢لُمُت وجدذ
ؤلا٢لُمُت واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت والضولُت واإلااؾؿاث الخٗلُمُت ...مىذ اليؿاء والغظا٫
ج٩ىًٍ ٌلني باإلهصاف بحن الجيؿحن مً ؤظل جغُ٢ت ٖال٢اث الٗمل الخمُحزًت واخترام
2
الازخالٞاث التي ٢ض جىظض في َغٍ٣ت الٗمل ؤو ؤلاصاعة".
ول ً٨في اإلا٣ابل ً٣ى ٫ؤههاع مظَب اإلاؿاواة بإن ؤلاهها ٝبمشابت مٗغ٢ل لخد٤ُ٣
اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وعٚم ج٣بله والىو ٖلُه مازغا في ؤلاٖالهاث الهاصعة ًٖ
1 A. Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 9ème édition, 1962, p.295
2 Nations Unies, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes Beijing (chine) 4-15 septembre 1995,
para. 195 (d), p102.
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اإلااجمغاث ا٫صولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،ةهه ًمـ بإؾـ ومباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الؾُما
1
مبضؤ ٖضم اإلاؿاؽ وٖضم الخهغ ٝوٖضم ٢ابلُت خ٣ى ١ؤلاوؿان للخجؼثت.
ؤبٗض مً طلٞ ،٪هم ٌٗخبرون بإن ؤلاهها ٝال ًد ٤٣الٗض ٫بالًغوعة ألهه ًغج٨ؼ ٖلى
مُُٗاث ٚحر ٢اهىهُت ،وٍاصي َظا خؿب اٖخ٣اصَم بلى مٗاملت جمُحزًت ٚحر مدؿاوٍت مً
ظهت ،ومً ظهت ؤزغي حٗخبر اإلاؿاواة ُُٗ٢ت و٢اهىهُت وهي مىٓمت ومدضصة مً ٢بل
2
اإلاكغٕ و٣ٞا إلاٗاًحر مجغصة.
ومً َظا اإلاىُلٞ ،٤ةن ٢اٖضة ؤلاهها ٝختى ولى ٧اهذ مجغصة مً ٧ل اٖخباعاث
جمُحزًت وجغٍض الًمان لليؿاء ٧اٞت خ٣ى٢هًٞ ،ةنها بمجغص ٖمىمُتها و ٖضم الىو ٖلحها
في ٢ىاٖض ٢اهىهُت مدضصة جتر ٥مجاال واؾٗا للؿلُت الخ٣ضًغٍت وبالخالي للخمُحز يض
اإلاغؤة.
٦ما ٌٗخبر ؤههاع مظَب اإلاؿاواة بإن جد ٤ُ٣الٗضالت ًٖ َغٍ ٤ؤلاهها ٝؤمغا وؿبُا
ألن مٟهىم الٗض ٫مغجبِ بُ٣م الجماٖت وبسهىنُاتها الش٣اُٞت والخًاعٍت ،بدُض بطا
مىدً اليؿاء خ٣ى٢هً ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ ؤلاههاٞ ٝةنهً ؾُدغمً مً ال٨شحر مً
ا
الخ٣ى ١التي ال حٗتر ٝلهً بها الخ٣الُض والٗاصاث والش٣اٞت التي ٌٗكً ٞحها.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٌٗخبر َظا الٟغٍ ٤ؤلاهها ٝبإهه وؾُلت بُض الضو ٫التي لها ج٣الُض
وز٣اٞاث جمُحزًت وحٗخبر هٟؿها مخمحزة صًيُا ،لخبرع ٖضم مىذ اليؿاء خ٣ى٢هً وج٩ىن
بظل٢ ٪ض مؿذ بمباصت ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان.
وخؿب مىٓمت َُىمً عاًدـ ووحل ٞةن  ":حٗؼٍؼ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في
الخ٣ى ١وال٨غامت ؤلاوؿاهُت ،و٦ظا الؿعي إلخ٣ا ١خ٣ى ١اإلاغؤةَ ،ى هًاٖ ٫المي ٌؿدىض
1 Hafidha Chekir, Universalité et spécificité: autour des droits des femmes en Tunisie, communication présentée lors de
la table ronde sur le libéralisme, républicain – les droits de la femme issue du foulard islamique, 21Novembre 2001,
Université de Ferrara, Département des Sciences juridiques.
2 Ch .Delphy, Égalité, équivalence et équité : 1a position de l'Etat français au regard du droit international. Nouvelles
questions féministes, vol. 1, n. 6, 1995, p.5
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ً
بلى خ٣ى ١ؤلاوؿان وؾُاصة ال٣اهىن ،وٍ٣خطخي مىا ظمُٗا الخ٩اج ٠والخًامً للخسلو
مً الخ٣الُض وألاٖغا ٝواإلاماعؾاث وال٣ىاهحن اإلاًغة باإلاغؤة واإلاجخٟت بد٣ى٢ها؛ وَى
ٟ٦اح مً ؤظل خغٍت اإلاغؤة ٧ي جخمخ٘ ب٩امل خ٣ى٢ها ؤلاوؿاهُت ومؿاواتها م٘ الغظل صون
اٖخظاع ؤو اؾدئظان  .وَظا الىًا ٫مً ؤظل الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت  ٫إلاغؤة ًجب ؤن ًضوع
ً
مدىعٍ ؤؾاؾا خى ٫الخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت خُاة اإلاغؤة في ٧ل م٩ان وػمان ،وماصي َظا في
1
الىا ٘٢الٟٗلي َى الخدغ ٥مً ؤظل وي٘ خض للخمُحز والٗى ٠الظي ج٣اؾُه اإلاغؤة".
وخؿب اٖخ٣اصها ،ال جد ٤٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في بٌٗ الخاالث الٗض٫
بالًغوعة ،هٓغا لالزخال ٝال٣اثم بحن اإلاغؤة والغظل في ؤمىع ٦شحرة عاظٗت ؤٚلبُتها لُبُٗت
٧ل واخض مجهما ،و٦ما عؤًىا ل٣ض اٖترٞذ اإلااصة ٣ٞ 4غة  2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة بهظٍ الخ٣ُ٣ت
ولى يمىُا ،إلاا ههذ  " :ال ٌٗخبر اجساط الضو ٫ألاَغا ٝجضابحر زانت حؿتهض ٝخماًت
ألامىمت ،بما في طل ٪جل ٪الخضابحر الىاعصة في َظٍ الاجٟاُ٢ت ،بظغاء جمُحزًا".
ومً ؤظل َظا ؤيم نىحي بلى نىث َظا الٟغٍ( ٤ؤههاع مظَب اإلاؿاواة ) ال مً
ؤظل اإلاُالبت بخُبُ ٤مبضؤ اإلاؿاواة بدظاٞحرٍ ،وبهما لُلب جدضًض وجىيُذ ال٣ىاٖض
ال٣اهىهُت التي جٟ٨ل لليؿاء خ٣ى٢هً في الضو ٫الٗغبُت ،مً صون الا ؾخضال ٫بالش٣اٞاث
والخ٣الُض اإلادلُت لخجىِب اليؿاء مً الى٢ىٕ في الخمُحز يضًَ.

اللسق الثاوي:
إلاحساءات التي اثخرتها الدوٌ اللستُة مً أحل ثدلُم املظاواة بين الجيظين
ل٣ض امخشلذ الٗضًض مً الضو ٫لاللتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة و٢امذ
بخٗضًل ٢ىاهُجها ؤو صؾاجحرَا ،بدُض ؤ٦ثر مً زلثي صو ٫الٗالم ؤٚلبُتهم مً صو ٫ؤمغٍ٩ا
الالجُيُت ٢امذ بخٗضًل حكغَٗاتها بُغٍ٣ت جخماشخى م٘ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت مً ؤظل جدؿحن

 1مىٓمت َُىمان عاًدـ ووحل ،الىًا ٫مً ؤظل الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت للمغؤة:2003 ،
http://www.hrw.org/arabic/info
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ونى ٫اليؿاء بلى الثروة ،و للخٗلم ولخل٣ي الٗىاًت الصخُت الالث٣ت بهً ،و٦ظا ج٣ىٍت
ؤصواعًَ في بَاع ؤؾغًَ.
وهإزظ ٦مشاٖ ٫لى َظٍ الضوٞ ٫غوؿا التي ٖضلذ صؾخىعَا بدُض ؤنبذ ًًمً
لليؿاء خ ٤الترشر إلاىانب ؾُاؾُت ؤو الجمهىعٍت الدكُُ٨ت التي ويٗذ ٢اهىها لألخىا٫
1
الصسهُت ًمىذ اليؿاء والغظا ٫خ٣ى٢ا وواظباث مدؿاوٍت في بَاع ألاؾغة.
وم٘ َظا ،لم جىو صؾاجحر بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت نغاخت ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة بحن
اليؿاء والغظا ٫مشل صؾخىع الضاهمغٞ ٥لىضا واللُ٨ؿيبىع . ٙوبطا ٧ان ألامغ ٦ظل ٪في
الضو ٫ألاوعوبُتٞ ،ماطا ًٖ التزام الضو ٫الٗغبُت بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء وا ٫عظا٫
زانت وؤن ؤٚلبُتها ٢ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة؟
جدباًً م٩اهت اإلاغؤة في الضو ٫الٗغبُت جباًىا واؾٗا مً مجخم٘ بلى آزغ  .وزال ٫الٗ٣ض
اإلااضخي هٟظث مٗٓم الضو ٫الٗغبُت بنالخاث زانت جخٗل ٤بد٣ى ١اإلاغؤة ،وؤْهغث
خؿاؾُت متزاًضة بػاء ً٢اًا اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء.
ول٣ض ؾاَم اهخ٣ا ٫الؿلُت بلى ظُل ظضًض مً ال٣اصة الٗغب في ٖضة هٓم ملُ٨ت ؤو
ختى ظمهىعٍت في الخإُ٦ض ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة في َظٍ الضو٣ٞ . ٫ض ونلذ في الؿىىاث
ال٣لُلت اإلاايُت ؤظُا ٫ظضًضة بلى الخ٨م في البدغًٍ وألاعصن واإلاٛغب وٖمان وُ٢غ
2
وؾىعٍا وؤلاماعاث ،وؤْهغث التزاما بد٣ى ١اإلاغؤة وبةنالح ال٣ىاهحن والدكغَٗاث.
وعٚم جد ٟٔؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة  2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٞةن ؤ٦ثرًت
الضؾاجحر الٗغبُت جًمً مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن بلٛت واضخت مؿخُ٣مت ج٣طخي بإن
3
٧ل "الىاؽ" ؤو "اإلاىاَىحن" ؾىاؾُت ؤمام ال٣اهىن.
1 Anne-Sophie Divanon, traités/conventions, concernant les droits des femmes, Parlement Européen, direction
générale des études, document de travail, Série Droits des Femmes, FEMM 108 FR, Luxembourg, janvier 1999, p 59-79.
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو٫
الٗغبُت اإلاغؤة في الخُاة الٗامت.
:
ٞ 3اجذ ؾمُذ ٖؼام ،يماهاث الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في الضؾاجحر الٗغبُت ،صعاؾت م

٢اعهت ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى١

ؤلاوؿان ،1995 ،م .51 -47
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ؤي ٠بلى طلَ ،٪ىا ٥خغ٦ت حٗضًالث زجىلت ومخٟغ٢ت ج٣ىم بها َظٍ الضو ٫مً
و٢ذ بلى آزغً ،م ً٨الخىؾ٘ ٞحها في الىُ٣ت الخالُت في خضوص اإلاُُٗاث التي جم٨ىا مً
الخهىٖ ٫لحها ،م٣ؿمحن الضو ٫الٗغبُت خؿب مىٗ٢هم الجٛغافي زانت وؤن َغٍ٣ت
1
جُبُ ٤واخترام خ٣ى ١اإلاغؤة ٝي الضو ٫الٗغبُت جسخل ٠مً مىُ٣ت بلى ؤزغ .ي
 .1ثدلُم املظاواة بين الجيظين في الدوٌ الشماٌ إفسٍلُة:
وؾى ٝهضعؽ جدذ َظا الٗىىان ؤلاظغاءاث التي اجسظتها ٧ل مً الجؼاثغ ،مهغ
الجماَحرًت اللُبُت ،اإلاٛغب وجىوـ مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة:
.1أ /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في الجصائس:

2

ُٞما ًسو الجؼاثغ وو٣ٞا لخ٣غٍغَا الضوعي الشاوي للجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،3
ٞةنها ٢ض ؤلٛذ ال٣ىاهحن الخمُحزًت يض اليؿاء بمجغص خهىلها ٖلى اؾخ٣اللها  .وجىو
اإلااصة  29مً الضؾخىع الخالي ٖلى ؤن ٧ل اإلاىاَىحن مدؿاوًٍ في الخ٣ى ١والىاظباث
وال٣ىاهحن جدمحهم بىٟـ ال٣ضع.
٦ما ؤن ال٣ىاهحن اإلاضهُت الجىاثُت وؤلاصاعٍت وال٣اهىن الخجاعي مخُاب٣حن م٘ الضؾخىع
ومدترمحن إلابضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن.
ول٣ض اجسظث الجؼاثغ خؿب َظا الخ٣غٍغ صاثماٖ ،ضة جضابحر حكغَُٗت الؾُما بٗض
اوٗ٣اص اإلااجمغ الٗالمي الغاب٘ خى ٫اليؿاء في بُجحن٦ ،ما ؤخضزذ ٖضة مىانب زانت
باليؿاء وَُئاث تهخم بىيُٗت اليؿاء وٖلى عؤؾها اإلاجلـ الىَجي لليؿاء.

 1ؤهٓغ مسخل ٠ج٣اعٍغ اإلاىٓمت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان في الىًَ الٗغري مىض ؾىت.1987
 2ؤهٓغ بدشىا لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،خماًت خ٣ى ١اإلاغؤة في الدكغَٗاث الجؼاثغٍت م٣اعهت م٘ اجٟاُ٢اث ح ٢ى ١ؤلاوؿان – الٓغوٝ
الٗاصًت -ظامٗت الجؼاثغ٧ ،لُت الخ٣ى ،١هىٞمبر/حكغًٍ زاوي  ،2000م .55-4
3 Algérie, deuxième rapport périodique soumis par les Etats parties en vertu des articles 16 et 17 du pacte additif, 22
mai 2000, voir aussi, rapport initial de l'Algérie au comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
CEDAW/C/DZA/1 et corr.1 et add.1, le 27 janvier 1999, paragraphes 44-58.
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وم٘ َظا ٌٗتر ٝاإلامشل الغؾمي ؤمام َظٍ اللجىت بإن اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا٫
ٚحر مُب٣ت ومدترمت ٖلى ؤعى الىا ٘٢وَظا عاظ٘ بالضعظت ألاولى بلى الٗاصاث والخ٣الُض.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،جيخ٣ض الٟضعالُت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ج٣غٍغ الجؼاثغ ألاو٫
اإلا٣ضم ؤمام لجىت مىاًَت الخمُحز يض اإلاغؤة بكضة ،وحٗخبر ؤن الجؼاثغ ال جد ٤٣اإلاؿاواة
1
بحن الجيؿحن ٖلى ؤعى الىا ٘٢وجيخ٣ض جدٟٓاتها ٖلى اإلااصة .2
.1ا /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في مصس:
جىو اإلااصة  40مً الضؾخىع اإلاهغي  " :اإلاىاَىىن لضي ال٣اهىن ؾىاء وَم مدؿاوون
في الخ٣ى ١والىاظباث الٗامت ال جمُحز بُجهم في طل ٪بؿبب الجيـ"..
وٖلى نُٗض الٗمل الدكغَعي ،ؾاَم اهًمام مهغ الجٟاُ٢ت اإلاغؤة بلى مباصعة اإلاكغٕ
اإلاهغي بةنضاع الدكغَٗاث اإلاىاءمت لها ؾىاء بخٗضًل الدكغَٗاث الؿاعٍت ؤو اؾخدضار
حكغَٗاث ظضًضة ،ول٣ض جم طل ٪ؾىاء باإلاغاخل الؿاب٣ت ٖلى الخهضًٖ ٤لى الاجٟاُ٢ت
مً ظاهب مهغ وفى ؤخىا ٫ؤزغي بٗض الخهضًٖ ٤لحها.
٣ٞض ٢ام اإلاكغٕ اإلاهغي بخٗضًل الٗضًض مً الدكغَٗاث لخخالءم م٘ َظٍ الاجٟاُ٢ت
مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫الذٖضًالث الخانلت ٖلى ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهخساب
والٗ٣ىباث والُىاعت وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باألخىا ٫اإلاضهُت والٗمل والٗاملحن اإلاضهُحن
2
بالضولت.
وخؿب البٌٗ ل٣ض خهلذ اإلاغؤة في الىٓام ال٣اهىوي اإلاهغي ٖلى ٦شحر مً الخ٣ى١
ختى ونل الخا ٫بلى ؤن وؿم٘ بٌٗ الغظاً ٫ىاصون بمؿاواة الغظل باإلاغؤة ،لٖ ً٨لى

1 Rapport alternatif de la FIDH au rapport initial présenté par l'Algérie au Comité sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes, 19ème session 19 janvier- 5 février 1999.
 2اإلاؿدكاع ؾىاء ؾُض زلُل الىيُٗت ال٣اهىهُتلالجٟاُ٢اث الضولُت وؤلا٢لُمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان باليؿبت للضؾخىع وال٣ىاهحن اإلاهغٍت
ألازغيhttp://www.ladis.com/ ،
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ؤعى الىا ٘٢زانت ُٞما ًخٗل ٤بُُٟ٨ت مماعؾت َظٍ الخ٣ىٞ ١ةن اإلاغؤة اإلاهغٍت حٗاوي
1
مً جمُحز يضَا.
وفي َظا ؤلاَاع اٖترٞذ ممشلت مهغ ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض
اليؿاء ،بإهه في بٌٗ الخاالث ً٩ىن مً الهٗب بما ٧ان جُبُ ٤ال٣ىاهحن اإلاهغٍت ،التي
ج٨غؽ اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫هٓغا لبٌٗ الخ٣الُض التي الػالذ مخمؿ٨ت بها بٌٗ
2
ال٣غي واإلاضن في مهغ مشل الهُٗض.
وٖلى َظا ألاؾاؽ َلبذ َظٍ اللجىت مً مهغ وي٘ بغامج جىُٖت مىظهت بلى ٧اٞت
ٞئاث اإلاجخم٘ الؾُما الغظا ٫واجساط ؤلاظغاءاث الالػمت مً ؤظل حُٛحر الخهغٞاث
والاٖخ٣اصاث اإلابيُت ٖلى اٖخباعاث جمُحز بحن الجيؿحن ،الؾُما ًٖ صوع ومؿاولُاث
الغظا ٫واليؿاء مً زال ٫ؤوال حُٛحر الىٓغة بلى اليؿاء ًٖ َغٍ ٤وؾاثل ؤلاٖالم ٦مغخلت
3
مبضثُت.
.1ت /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في الجماَيرًة اللُحُة:
ً٨غؽ الضؾخىع واإلاُشا ١ألازًغ اللُبي مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن بهغٍذ الٗباعة،
٦ما ؤن ال٣ىاهحن اللُبُت جدمي خ٣ى٧ ١ل اللُبُحن مً صون جمُحز بحن اليؿاء وا لغظا ٫في
مجا ٫الخٗلُم ،الصخت الخُاة الاظخماُٖت الش٣اُٞت واإلاهىُت والؿُاؾُت ،ؤبٗض مً طل٪
ٞهي جًمً بظغاءاث لخُبُ ٤ويمان َظٍ الخ٣ى.١
 1970مىظت مً الخٗضًالث
ول٣ض قهضث ال٣ىاهحن اللُبُت في اإلاغخلت ما بٗض
وؤلانالخاث مً ؤظل الخض مً الخمُحز يض اليؿاء في مجا ٫الٗمل وفي بَاع الخ٣ى١
 1الض٦خىعة هجىي مجضي مجاَض

َل حؿاوث خ٣ى ١اإلاغؤة بالغظل في مجخمٗاجىا الكغُ٢ت؟ ؤٚؿُـ

/آب ،2004

http://www.ladis.com/
2 Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République arabe d'Égypte
(CEDAW/C/EGY/3 et CEDAW/ C/EGY/4 et 5) à ses 492e et 493e séances le 19 janvier 2001 (voir CEDAW/C/SR. 492 et
493). Para 318.
 3اإلاغظ٘ الؿاب٣ٞ ٤غة .335 -332
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الاظخماُٖت ألاؾاؾُت٦ ،ما ؤلُٛذ ٧ل ال٣ىاهحن الخمُحزًت ،وم٘ َظا جب٣ى َىا ٥بٌٗ
1
الخمُحز في مجاالث مدضصة زانت في بَاع ألاؾغة.
ومً َظا اإلاىُل ٤اٖخبرث اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن مبضءا
ؤؾاؾُا وصؾخىعٍا وؾمدذ لليؿاء اللىاحي ًذ ٖغيً بلى جمُحز مً ؤي هىٕ بغ ٘ٞصٖاوي
2
ؤمام اإلادا٦م.
ول٣ض شجٗذ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء الجماَحرًت اللُبُت ٖلى
ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت التي اجسظتها مً ؤظل صمج اإلاغؤة اللُبُت في ٧ل مجاالث الخىمُت
3
الؾُما التربُت و٢ىاث الجِل.
وو٣ٞا إلامشل الجماَحرًت اللُبُت ؤمام لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ةهه ال
ًجب اٖخباع ٧ل جٟغ٢ت ؤو جمُحز بحن ؤصواع الغظا ٫واليؿاء مً الىاخُت اإلاىيىُٖت جمُحزا
يض اليؿاء٦ ،ما ؤهه ًغ ٌٞالخٟؿحر الخغفي الجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ًبرع جدٟٓاث الضو ٫ؤلاؽالمُت ٖلى اإلااصة  2مً َظٍ الاجٟاُ٢ت.

4

وٍم ً٨ببضاء بٌٗ اإلاالخٓاث ٖلى اإلاى ٠٢اللُبي:
 هىا ٤ٞعؤي اإلامشل اللُبي ألهه خؿب اٖخ٣اصها ال ًم ً٨اٖخباع الخمُحز بحن اليؿاءوالغظا ٫في بٌٗ الخاالث مسالٟا إلابضؤ اإلاؿاواة زانت إلاا ً٩ىن اًجابُا ،زانت وؤن َظا
ٚحر مغٞىى و٣ٞا للماصة  4مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ًٖ ،قب٨ت الاهترهِذhttp://www.fraternet.com/femmes/art21 :
2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne,
Jamahiriya. 12/04/94. 126. le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne (CEDAW/C/LIB/1 et Add.1) à ses 237e et
240e séances, tenues les 19 et 21 janvier 1994 (voir CEDAW/C/SR.237 et 240), para. 140-141.
3 Op cit. para. 177-178.
4 Ibidem.
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 ٌٗخبر الىٞض اللُبي هٟؿه الىاَ ٤باؾم الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،وَٗلل جدٟٓاتهمم٘ ؤن بٌٗ جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت لم ً ً٨مبيُا ٖلى َظا اإلاىُ ،٤وبهما ٖلى
ٖىه.
اٖخ٣اصاث ومماعؾاث ج٣لُضًت جمُحزًت ال حؿخد ٤الضٞإ ٖجها ؤو ختى ج٣ضًم مبرعاث ا
.1ج /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في املغسا:

1

ً٨غؽ الضؾخىع اإلاٛغري مبضؤ اإلاؿاواة بهٟت ٖامت مً صون ؤلاقاعة بهغٍذ الٗباعة
بلى اإلاؿاواة ٖلى ؤؾاؽ الجيـ بدُض جىو اإلااصة  5مً الضؾخىع اإلاٛغري" :ظمُ٘ اإلاٛاعبت
ؾىاء ؤمام ال٣اهىن".
ؤما في اإلاجا ٫الؿُاسخي ٞخىو اإلااصة  8مً َظا الضؾخىع ٖلى ؤن " الغظل واإلاغؤة
مدؿاوٍان في الخمخ٘ بالخ٣ى ١الؿُاؾُت " وَظا َى الىو الضؾخىعي الىخُض اإلاخٗل٤
بدٓغ الخمُحز بحن الجيؿحن نغاخت.
٦ما جىو اإلااصة  13مً الضؾخىع اإلاٛغري ٖلى ؤن "التربُت والكٛل خ ٤للمىاَىحن
ٖلى الؿىاء" ،وفي َظا ؤلاَاع ال ًخًمً حكغَ٘ الٗمل اإلاٛغري ؤي خ٨م ًجحز ؤي ق٩ل مً
ؤق٩ا ٫الخمُحز بحن الغظل واإلاغؤة بدُض ًخمخ٘ ظمُ٘ الٗاملحن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة بىٟـ
100
الخ٣ى ،١زانت وؤن اإلاٛغب ٢ض اهٓم بلى اجٟاُ٢تي مىٓمت الٗمل الضولُت ع٢م
و 111اإلاخٗل٣خحن ٖلى الخىالي باإلاؿاواة في ألاظىع وٖضم ا٫جمُحز في الاؾخسضام واإلاهً .
وٖلى َظا ألاؾاؽٖ ،ض٢ ٫اهىن الٗمل اإلاٛغري مازغا ،بدُض ؤنبذ ًدٓغ مماعؾت
الخمُحز بؿبب الجيـ بحن الٗما ٫ألهه مىاُٞا إلابضؤ ج٩اٞا ٞغم الٗمل ومماعؾت اإلاهً،
ٞخىو اإلااصة  8مىه:
" ًدٓغ الخمُحز في خ ٤الٗماٖ ٫لى ؤؾاؽ  ...الجيـ ...مما ٢ض ً٩ىن مً قإهه بلٛاء
اإلاؿاواة في الٟغم ؤو بؾاءة اإلاٗاملت في مجا ٫الٗمالت ؤو اإلاهىت ،زانت ُٞما ًخٗل٤
بالخىُْ ٠ؤو حؿُحر الٗمل ؤو جىػَٗه والخضعٍب اإلانهي وألاظىع والترُ٢ت "...

 1اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الضوعي الغاب٘ للمٛغب و٣ٞا للماصة

 40مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت

والؿُاؾُت 15 ، CCPR/C/115/add.1 ،ؤ٦خىبغ/حكغًٍ ؤو٣ٞ ،1997 ٫غة .45 -36
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ولخُبَُ ٤ظٍ اإلاؿاواة ؤوكئذ َُئت جٟخِل الٗمل اإلاٗىُت بغنض جُبُ ٤ؤخ٩ام
٢اهىن الٗمل ،وَظٍ الغ٢ابت مىىَت ؤًًا بًباٍ الكغَت الً٣اثُت.
ومىظ اهًمام اإلاٛغب بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة في
ًىهُه/خؼٍغان  ،1993اهخهجذ اإلاٛغب ؾُاؾت ج٣طخي ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٞ .إوكإث في
هٟـ الؿىت وػاعة زانت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،حك٩ل ويُٗت اإلاغؤة ؤخض قىاٙلها الغثِؿُت.
ول٣ض ٖ٣ضث َظٍ الىػاعة مىظ بوكائها ٖضة اظخماٖاث ٖمل م٘ اإلاىٓماث اليؿاثُت،
وويٗذ ٖلى بزغَا بؾتراججُت ٖمل جغمي بلى حٗؼٍؼ خ٣ى ١اإلاغؤة في ظمُ٘ اإلاُاصًً،
بالخٗاون م٘ ؤلاصاعاث الىػاعٍت اإلاٗىُت.
٦ما ٧اهذ ً٢اًا اإلاغؤة ُٞما مطخى حٗخبر ً٢اًا اظخماُٖت ،ل ً٨الىهج الخالي اإلاخب٘
في اإلاٛغب ًًٟل عبِ وي٘ اإلاغؤة بد٣ى ١ؤلاوؿان.
وحك٩ل اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة خؿب الخ٣غٍغ الضوعي الغاب٘ للمٛغب بلى اللجىت
اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤخض ألاَضا ٝال٨بري للمٛغب ،وٍجب ؤ ن ج٩ىن ؤلاظغاءاث
اإلاالثمت لخد٣ُ٣ها ٢اثمت ٖلى مباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت واله٩ى ٥الضولُت التي ناص١
1
ٖلحها اإلاٛغب.
.1ح /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في ثىوع:
ل٣ض ؤصزلذ جىوـ ٖلى حكغَٗاتها مىض  1987مجمىٖت مً الخٗضًالث لهالر
اليؿاء٩ٞ ،ان ؤو ٫اهجاػا ٢امذ به في َظا الا ججاٍَ ،ى ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الظي
هٓم ألاؾغة مً ظضًض ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة ال٣اهىهُت.

 1اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ، ،اإلاغظ٘ الؿاب٣ٞ .٤غة .46
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ول٣ض ٧اهذ ال٣ىاهحن الخىوؿُت مىض ٢ 1956ض بضؤث بخدًحر الٓغو ٝاإلاالثمت
لخ٨غَـ اإلاؿاواة الٟٗلُت بحن اليؿاء والغظاٖ ٫لى ؤعى الىا ٘٢في اإلاجاالث الؿُاؾُت،
1
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت.
وجخهضع جىوـ ظمُ٘ الضو ٫الٗغبُت مً خُض ؤنها ؤ٦ثر صولت ج٣ضمُت في ً٢اًا اإلاغؤة .
زانت وؤن ؤلانالخاث اإلاخخابٗت ل٣اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخي ٢ض ؤصث بلى جد٤ُ٣
مؿاواة ٧املت ج٣غٍبا بحن الجيؿحن.
٦ما التزمذ الخ٩ىمت الخىوؿُت بةصماط اإلاغؤة في الخىمُت البكغٍت مً زال  ٫الاَخمام
بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن.
وٖلى الغٚم مً ؤهه ما ًؼاَ ٫ىا ٥مجا ٫لخدؿحن مغ٦ؼ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ الخىوسخي،
ٞان سجل الخ٩ىمت في َظا الهضص ٖلى خؿب اٖخ٣اص بغهامج ألامم اإلاخدضة إلصاعة
2
الخ٨م في الضو ٫الٗغبُتٌ ،ؿاٖض ٖلى الخٟائ ٫بمؼٍض مً الخدؿً مؿخ٣بال.
 .2ثدلُم املظاواة بين الجيظين في دوٌ الشسق وطؽ:
وؾى ٝهضعؽ جدذ َظا الٗىىان ؤلاظغاءاث التي اجسظتها ٧ل مً ألاعصن ولبىان
وؾىعٍا مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة:
.2أ /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في زدن:
ل٣ض ٦غؽ الضؾخىع ألاعصوي اإلاؿاواة بهٟت ٖامت مً صون
جدضًض اإلاؿاواة بحن
الجيؿحن بدُض جىو اإلااصة  " :6ألاعصهُىن ؤمام ال٣اهىن ؾىاء ال جمُحز بُجهم في الخ٣ى١
والىاظباث وان ازخلٟىا في الٗغ ١ؤو اللٛت ؤو الضًً".

1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, contre Tunisie, A/50/38,
para. 218-277.
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ جىوـ.
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واؾخضعا٧ا لهظا الى٣وً ،ىو اإلاُشا ١الىَجي ألاعصوي في الٟهل ألاو ٫ال٣ٟغة
الشامىت " :ألاعصهُحن عظاال ووؿاء ؤمام ال٣اهىن ؾىاء ،ال جمُحز بُجهم في الخ٣ى ١والىاظباث
وان ازخلٟىا في الٗغ ١واللٛت والضًً".
٦ما ؤ٦ض َظا اإلاُشا ١في الٟهل الشاوي البىض ٣ٞ 3غة (ص) اإلاخٗل ٤بضولت ال٣اهىن
والخٗضصًت الؿُاؾُتٖ ،لى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة والٗضالت وج٩اٞا الٟغم بحن اإلاىاَىحن عظاال
ووؿاء صون جمُحز.
ؤبٗض مً طلٌٗ ،٪خبر اإلاُشا ١ألاعصوي اإلاغؤة قغٍ٨ت للغظل في جىمُت اإلاجخم٘ ألاعصوي
1
وجُىٍغٍ مما ً٣خطخي خ٣ها الضؾخىعي وال٣اهىوي في اإلاؿاواة.
وُٞما ًسو ال٣ىاهحن وألاهٓمت ألاعصهُتٞ ،ل٣ض ؾىث بحن اليؿاء والغظا ٫بهٟت
ٖامت وؤُٖذ للمغؤة ألاعصهُت ٧اٞت خ٣ى٢ها٢ ٝ ،اهىن ألاخىا ٫اإلاضهُت ألاعصوي مشال ًا٦ض
ٖلى اإلاؿاواة بحن اإلاغؤة والغظل ،وم٘ َظا وعٚم ج٨غَـ الضؾخىع ألاعصوي إلابضؤ اإلاؿاواة
2
بحن ظمُ٘ اإلاىاَىحن ،لم جىٗ٨ـ جل ٪اإلاؿاواة بٗض بال٩امل ٖلى ظمُ٘ ال٣ىاهحن الىَىُت.
ل ً٨جضعؽ الخ٩ىمت ألاعصهُت خالُا ٖضة حٗضًالث حكمل ٢اهىن الًمان الاظخماعي
و٢اهىن الخ٣اٖض اإلاضوي ،و٢اهىن الجيؿُت ،والالثدت اإلاضهُت للخإمحن الهخي ،ومكغوٕ
٢اهىن ظضًض لألخىا ٫اإلاضهُت.
ومىظ ٖام  ،1992جم حٗضًل الدكغَ٘ اإلاخهل بد ٤اإلاغؤة في ألامال ٥اإلااظغة ،و٢اهىن
الٗمل مً ؤظل ػٍاصة خماًت اإلاغؤة مً بنهاء زضمتها ب ؾبب الخمل ،و٦ظل ٪لخىٞحر
الاؾخد٣ا٢اث اإلاخٗل٣ت باألمىمت ،بما في طل ٪بظاػة ألامىمت.
 1ؤهٓغ الخ٣غٍغ ألاولي لألعصن ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة 10 ،)CEDAW/C/JOR/1( ،هىٞمبر/حكغًٍ زاوي
.1997
 2ؤهٓغ حٗلُ ٤اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى الخ٣غٍغًٍ ألاو ٫والشاوي اإلا٣ضمحن مً ألاعصن )(CEDAW/C/JOR/1
و ) (CEDAW/C/JOR/2في ظلؿاتها  448و  449و  456اإلاٗ٣ىصة في  20و ً 26ىاًغ٧ /اهىن الشاوي ( 2000اهٓغ  CEDAW/C/SR.448و
 449و ُٞ ، 456ما ًخٗل ٤بةٖمالها اللتزاماتها ججاٍ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلي ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة و٢ض وعص هو َظا الخٗلُ ٤في
الىزُ٣ت. A/55/38
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وفي َظا ؤلاَاع قضصث ممشلت ألاعصن ؤمام لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى
ؤن ؤلانالح الدكغَعي ٌؿغٕ السُى بًٟل ما ؤبضاٍ اإلال ٪الغاخل خؿحن واإلالٖ ٪بض هللا
الشاوي مً بعاصة ؾُاؽ ًت ٖلى مؿخىي ٖا ٫إلظغاء طل ٪ؤلانالح واجساط جضابحر يمً
الؿُاؾت الٗامت مً ؤظل اإلاغؤة.
ؤما ٖلى ؤعى الىاٞ ٘٢خض ٫الخ٣اعٍغ ًٖ ألاعصن ٖلى اؾخمغاع الخمُحز يض اإلاغؤة ألاعصهُت
في ظمُ٘
في الٗضًض مً مجاالث خُاتها ٦ما ًب٣ى الٗى ٠يض اليؿاء مك٩لت عثِؿُت
1
ؤهداء ألاعصن.
٥ما جيخ٣ض اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ألاعصن مً خُض ٖضم هو
٧ل ٢ىاهِىه ٖلى اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ،٫ختى وبطا ٧ان اإلاُشا ١الىَجي ألاعصوي ًىو
ٖلى طلٞ ،٪ةهه ال ٌٗخبر وزُ٣ت ٢اهىهُت ملؼمت.
واهحن جد٤٣
ومً ؤظل طل ٪جُلب َظٍ اللجىت مً الؿلُاث ألاعصهُت وي٘ ١
اإلاؿاواة لليؿاء وحٗخبر اإلاماعؾاث الش٣اُٞت الخمُحزًت بد ٤اإلاغؤة ٚحر ٢اهىهُت ٦ما جضٖى
اللجىت الخ٩ىمت بلى الدصجُ٘ ٖلى بصزا ٫حٗضًل صؾخىعي إلصعاط اإلاؿاواة بحن الجيؿحن
في اإلااصة  6مً الضؾخىع بك٩ل ٌٗ٨ـ جماما اإلااصة  1مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
ؤي ٠بلى طلٖ ٪برث اللجىت ٖلى ٢ل٣ها بػاء ال٣اهىن الجىاجي ألاعصوي ،زانت ٖلى
اإلااصة  340مىه التي ال ججغم الغظل الظي ً٣خل ؤو ًجغح ػوظخه ؤو بخضي ؤ٢غباثه في خالت
2
الضٞإ ًٖ الكغ.ٝ
ول ً٨في اإلا٣ابل ط٦غث ممشلت ألاعصن ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض
اإلاغؤة ،ؤن ؤلاؾترا جُجُت الىَىُت للمغؤة لٗام ٢ 1993ض اٖخمضث بغهامج للٗمل الىَجي
لخىُٟظ مجهاط ٖمل بُجحن.

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ألاعصن.
 2ؤهٓغ حٗلُ ٤اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى الخ٣غٍغًٍ ألاو ٫والشاوي اإلا٣ضمحن مً ألاعصن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ؤهٓغ
٦ظل ٪بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ألاعصن.
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وٍض ٫بصعاط اإلاىٓىع "الجيؿاوي" مازغا في زُت الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
للٟترة َ ًٖ 2003-1999غٍ ٤بصعاط الً٣اًا اإلاخٗل٣ت باإلاغؤة في ظمُ٘ الُ٣اٖاث التي
حُٛحها السُتٖ ،لى التزام الخ٩ىمت ألاعصهُت بمجهاط ٖمل بُجحن .
.2ا /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في لجىان:

1

ههذ ال٣ٟغة "ب" مً م٣ضمت وزُ٣ت الىٞا ١الىَجي التي ؤ٢غَا الىىاب اللبىاهُىن في
ل٣ائهم في مضًىت الُاث ٠اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،بخاعٍش  " :1989 /10/22لبىان ملتزم
بمىازُ ٤مىٓمت ألامم اإلاخدضة وؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وبن الضولت ججؿض َظٍ
2
اإلاباصت في ظمُ٘ الخ٣ى ١واإلاجاالث صون اؾخصىاء".
٦ما ههذ َظٍ اإلا٣ضمت ٖلى ؤن لبىان ظمهىعٍت صًم٣غاَُت بغإلااهُت ج٣ىم ٖلى اخترام
الخغٍاث الٗامت وفي َلُٗتها خغٍت الغؤي واإلاٗخ٣ض وٖلى الٗضالت الا ظخماُٖت واإلاؿاواة في
الخ٣ى ١والىاظباث بحن ظمُ٘ اإلاىاَىحن صون جماًؼ ؤو جًُٟل.
وجًُ ٠اإلااصة  7مً الضؾخىع اللبىاوي ٧ " :ل اللبىاهُحن ؾىاء لضي ال٣اهىن وَم
ًخمخٗىن ٖلى الؿىاء بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت وٍخدملىن الٟغاثٌ والىاظباث
الٗامت صون ما ٞغ ١بُجهم".
ولٗل ؤوؾ٘ مسالٟاث جىا ٫مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاغؤة والغظل في اإلاجا ٫اإلاضوي في لبىان،
هي ٖضم جمخ٘ اإلاغؤة اللبىاهُت اإلاتزوظت بإَلُت مماعؾت الخجاعة صون عيا ػوظها الهغٍذ
ؤو الًمجي و٣ٞا للمىاص  14-11مً ال٣اهىن الخجاعي.
ول٣ض لٗبذ مىٓماث خ٣ى ١اإلاغؤة في لبىان الضوع الغتٌسخي في خض الخ٩ىمت اللبىاهُت
ٖلى الخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،وفي مخابٗت
جىُٟظَا.

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ لبىان.
 2الجمُٗت اللبىاهُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان في لبىان ،بحروث ،1992م  8و.9
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ٞىيٗذ الخ٩ىمت "زُت الٗمل الىَجي " للٟترة  2000-1997الهاصٞت بلى جدؿحن
وي٘ اإلاغؤة في لبىان وجم٨حن اليؿاء ومىاظهت الخمُحز الاظخماعي مً زال ٫مكغوٖا ث
مخىىٖت ،بما ٞحها ج٣ضًم ٢غوى زانت ونٛحرة لليؿاء ال٣ٟحراث.
٦ما ق٩لذ لجىت لكاون اإلاغؤة لإلقغاٖ ٝلى جىُٟظ َظٍ السُت ومً ؤظل جدؿحن
وي٘ اليؿاء ،وهي لجىت خ٩ىمُت التزامها جد ٤ُ٣اإلاؿاواة ال٩املت بحن الغظا ٫واليؿاء،
تهض ٝبلى يمان خ٣ى ١ؤلاوؿان باليؿبت لليؿاء ،وػٍا صة ٞغم جىٞحر الِٗل ال٨غٍم
وآلامً لليؿاء.
ول٣ض ٢امذ َظٍ اللجىت بدىُٟظ بغهامج جش٠ُ٣
ولخ٣ضًم نىع اظخماُٖت ظضًضة ًٖ اإلاغؤة.

وَجي لخٗلُم اليؿاء خ٣ى٢هً

.2ج /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في طىزٍا:
خ٨م خؼب البٗض الٗغري الاقترا٧ي ؾىعٍا مىظ الٗام  .1963و٢ض شج٘ الخؼب،
الظي ٌؿخسضم اليؿاء ٣٦اٖضة ؾُاؾُت مؿاهضة لهٖ ،لى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن
ٞىو صؾخىع ؾىعٍا ٖلى اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء.
ول٣ض جم بنالح ٖضة ٢ىاهحن مضهُت في الؿىىاث الشالزحن اإلاايُت بهض ٝجد٤ُ٣
اإلاؿاواة بحن الظ٧ىع وؤلاهار  .ول ً٨الٗضًض مً َظٍ ؤلانالخاث لم جُب ٤الن الخ٣الُض
الاظخماُٖت جمى٘ جُبُ ٤ال٣ىاهحن الدكغَُٗت ؤو الىيُٗت.
ول٣ض قملذ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في ؾىعٍا ختى في مجا ٫مكاع٦ت اليؿاء في خمل
الؿالحٟٞ ،ي الؿبُٗىاث ٧ان ًخم ججىُض اليؿاء في ال٣ىاث اإلاؿلخت ٖلى هُا ١واؾ٘،
و٧اهذ جل ٪ال٣ىاث جًم وخضة مٓلُاث ر انت .وفي الى٢ذ هٟؿه ،جب٣ى ؾىعٍا بلضا
1
بؾالمُا ملتزما ب٣ىة الخ٣الُض الضًيُت.
ً
بال ؤن ٢اهىن الٗ٣ىباث الؿىعي ًدىي بىىصا جىُىي ٖلى جمُحز يض اإلاغؤة ،بدُض
ٌؿمذ بى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت ال٣اهىهُت ٖلى مغج٨ب ظغٍمت الاٚخهاب بطا اعجطخى الؼواط
مً ضخُخه٦ ،ما ًدُذ اؾخٗما ٫الغؤ ٞت م٘ مغج٨بي ما ٌُؿمى بجغاثم "الكغ ،"ٝمشل
 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ؾىعٍا ،عاظ٘ ٦ظل ٪مؿٗىص ٖ٩ى ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤

57

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

الاٖخضاء ٖلى ٢غٍباتهم مً اليؿاء بالًغب ؤو ال٣خل بضٖىي ؾىء الؿلى ٥الجيسخي؛ ٦ما
ُ
1
حٗا٢ب اإلاغؤة الؼاهُت بًٗ٣ٖ ٠ىبت الغظل الؼاوي.
ومً ؤظل طلَ ٪البذ الخغ٦ت اليؿاثُت الؿىعٍت بخٗضًل ال٣ىاهحن التي جمحز الغظل
ًٖ اإلاغؤة في ا٫بالص ،ول ً٨ؤزاعث َظٍ اإلاُالبت خُٟٓت الٗلماء اإلاؿلمحن خحن جخٗل٤
بً٣اًا ههذ ٖلحها ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،بال ؤن ٢اهىهُحن ؾىعٍحن ؤ٦ضوا ؤن
ال٣اهىن الؿىعي ًىُىي ٖلى بٌٗ الخمُحز يض اإلاغؤة في ً٢اًا ال جخٗل ٤باألخ٩ام
2
الكغُٖت.
وفي ؤٖ٣اب ماجمغ ب٨حن ق٩لذ الخ٩ىمت الؿىعٍت "اللجىت الىَىُت إلاخابٗت قاون
اإلاغؤة ما بٗض ب٨حن " ،ول٣ض جىلذ َظٍ اللجىت بٖضاص ج٣اعٍغ لألمم اإلاخدضة خى ٫ج٣ضم
ؾىعٍا هدى اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وعٗٞذ الخىنُاث بلى الخ٩ىمت الؿىعٍت خىَ ٫ظٍ
اإلاؿإلت والخٓذ َظٍ اللجىت يغوعة الٗمل ٖلى جىُٟظ ؤًٞل لإلنالخاث الذي جم جضوٍجها
3
٢اهىهُا.
 .3ثدلُم املظاواة بين الجيظين في الدوٌ الخلُجُة:
وؾى ٝهضعؽ جدذ َظا الٗىىان ؤلاظغاءاث التي اجسظتها ٧ل مً البدغًٍ وال٩ىٍذ
وٖمان وُ٢غ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وؤلاماعاث مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخمُحز يض
اإلاغؤة:

َُ 1ىمً عاًدـ ووحل ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان الخ٣غٍغ الٗالمي .2005
 2مؿٗىص ٖ٩ى ،الٓلم ال٣اهىوي للمغؤة في الضو ٫الٗغبُت هىٞمبر/حكغًٍ زاوي ًٖ ،2004قب٨ت ؤلاهترهذ:
.http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
 3بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ؾىعٍا.
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.3أ /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في الجدسًٍ:1
ل٣ض هو الضؾخىع البدغٍجي نغاخت ٖلى اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء بدُض جىو
اإلااصة ( )18مىه ٖلى ما ًلي  " :الىاؽ ؾىاؾُت في ال٨غامت ؤلاوؿاهُت ،وٍدؿاوي اإلاىاَىىن
لضي ال٣اهىن في الخ٣ى ١والىاظباث الٗامت ،ال جمُحز بُجهم في طل ٪بؿبب الجيـ ؤو
ألانل ؤو اللٛت ؤوالضًً ؤو الُٗ٣ضة".
٦ما جىو ال٣ىاهحن البدغٍيُت ٖلى ج٩اٞا الٟغم في مجاالث
والاظخماُٖت والخٗلُم والٗمل.

الغٖاًت الصخُت

ول ً٨في الىا ٘٢هاصعا ما ًخم جىُٟظ َظٍ ال٣ىاهحن بدُض ما جؼا ٫اإلاغؤة ٖغيت لل٨شحر
2
مً الخمُحز مً ظاهب ؤصخاب الٗمل مً خُض ألاظىع والخىُْ.٠
ؤما مُشا ١ال٘مل الىَجي ٞلم جظ٦غ ُٞه اإلاؿاواة بحن الجيؿحن نغاخت ٖىضما ًىو:
"ظمُ٘ اإلاىاَىحن مدؿاوون ؤمام ال٣اهىن ُٞما ًخٗل ٤بد٣ى٢هم وواظباتهم صون جمُحز
ٖلى ؤؾاؽ الؿاللت ؤو ألانل ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض".
وهدؿاء ٫في َظا اإلا٣ام بطا ٧ان ُٚاب ط٦غ اإلاؿاواة بحن اليؿاء وا٫عظا ٫في َظٍ اإلااصة
٢ض ظاء ؾهىا ؤم ًٖ ٢هض؟
ً
وفي الٗمىم وعٚم ؤن ال٣ىاهحن الؿاعٍت في ممل٨ت البدغًٍ ال حؿى ٙالخمُحز ؤًا ٧ان
هىٖه ،بال ؤن اإلاجخم٘ ٌٗاوي مً مك٩لت الخمُحز بؿبب ألاٖغا ٝالاظخماُٖت والؿُاؾت
3
الاؾخٗماعٍت الؿاب٣ت التي ٞغ٢ذ بحن الُىاث ٠وألاٖغاٖ ١لى َغً٣ت ٞغ ١حؿض.
٦ما حٗاوي اإلاغؤة البدغٍيُت الٗاملت مً الخمُحز خُض ًترصص ؤصخاب ألاٖماًٖ ٫
جىُْٟها بذجت ؤن طل٢ ٪ض ٌٗغيه للسؿاعة في خالت الخمل والىالصة.
 1ج٣غٍغ ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان في البدغًٍ زال ،aldemokrati.org 2002 -2001 ٫عاظ٘ ٦ظل :٪بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج
بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ البدغًٍ ،عاظ٘ ٦ظل ٪مؿٗىص ٖ٩ى ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ البدغًٍ.
 3ج٣غٍغ ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان في البدغًٍ زال ، 2002 -2001 ٫اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ؤي ٠بلى طلً ،٪ذجم ؤعباب الٗمل ًٖ جىُْ ٠اليؿاء في بٌٗ مجاالث الٗمل
التي جخُلب الٗمل بىٓام الضوعاث.
وفي  22ؤٚؿُـ /آب  2001ؤٖلً ألامحر الكُش خمض بً ِٖسخى آ ٫زلُٟت حكُ٨ل
"اإلاجلـ ألاٖلى للمغؤة " في البدغًٍ مهمخه بؾضاء الىصر للخ٩ىمت بسهىم قاون
اإلاغؤة .وٍخإلَ ٠ظا اإلاجلـ مً  14زبحرا بغثاؾت الكُست ؾبُ٨ت بيذ ببغاَُم آ ٫زلُٟت
ػوظت ألامحر.
وويٗذ وػاعاث الخٗلُم والصخت والٗم  ٫والكاون الاظخماُٖت والجمُٗاث
اليؿاثُت زُُا ؾىىٍت وزمؿُت تهض ٝبلى جدؿحن وي٘ اإلاغؤة وج٣ضمها.
٦ما وكُذ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في البدغًٍ بكإن ًُ٢ت الٗى ٠يض اإلاغؤة،
ً
ً
ً
وويٗذ زُا َاجُٟا ؾازىا في مخىاو ٫اليؿاء اللىاحي ًخٗغيً لالهتها٧اث لالجها ٫به،
وحؿعى مىٓماث ٚحر خ٩ىمُت ؤزغي بلى ٞخذ مالجئ لليؿاء والٗامالث اإلاىـؼلُاث اللىاحي
1
ًخٗغيً لالهتها٧اث.
وٖلى َظا ألاؾاؽ عجبذ َظٍ الجهىص البدغًٍ في مها ٝالضو ٫الٗغبُت ألا٦ثر ج٣ضما
2
في مجاً٢ ٫اًا اإلاغؤة واإلاؿاواة بحن الجيؿحن.
.3ا /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في الىىٍت:
ً
بن مى ٠٢اإلاكغٕ ال٩ىٍتي مً اإلاؿاواة ؤ٢ل ويىخا في الضؾخىع ال٩ىٍتي ٞبِىما جىو
اليسست الٗغبُت مً اإلااصة ٖ 29لى ؤن الىاؽ ؾىاؾُت في ال٨غامت ؤلاوؿاهُت وَم
مدؿاوون لضي ال٣اهىن في الخ٣ى ١والىاظباث الٗامت ،ال جمُحز بُجهم في طل ٪بؿبب
ألانل ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو "الجًؽ " .وحؿخسضم لٟٓت الجيـ و التي ًم ً٨ؤن جٟؿغ ٖلى
ؤنها حٗجي الىىٕ الاظخماعي ؤو الٗغ ،١بال ؤن اليسست ؤلاهجلحزًت الغؾمُت للضؾخىع جغظمتها
بلى "الٗغ."١

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع  ،2005اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2ج٣غٍغ ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان في البدغًٍ زال ،2002 -2001 ٫اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ٟٞي اليسست ؤلاهجلحزًت الغؾمُت ،جىو اإلااصة  29مً الضؾخىع ال٩ىٍتي ٖلى ؤن
مدؿاوون لضي ال٣اهىن في الخ٣ى١
"الىاؽ ؾىاؾُت في ال٨غامت ؤلاوؿاهُت وَم
والىاظباث الٗامت ،ال جمُحز بُجهم في طل ٪بؿبب الٗغ ١ؤو ألانل ؤو اللٛت ؤو الضًً".
ول٣ض ؤٖغبذ اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ًٖ ٢ل٣ها بػاء اؾخمغاع
وظىص الخمُحز يض اإلاغؤة في مسخل ٠ال٣ىاهحن وصٖذ ال٩ىٍذ "بلى اجساط زُىا ث ٖاظلت
1
لضمج حٗغٍ ٠الخمُحز يض اإلاغؤة الىاعص في اإلااصة ألاولى مً الاجٟاُ٢ت في ٢اهىنها الىَجي.
٦ما خشذ َظٍ اللجىت ال٩ىٍذ ٖلى اجساط ظمُ٘ الخضابحر الًغوعٍت لجٗل حكغَٗاجه
الىَىُت مخماقُت م٘ مباصت الاجٟاُ٢ت وههىنها وبلٛاء الٟغوُٞ ١ما ًخٗل ٤بالخ٣ى١
2
واإلاؿاولُاث بًً اليؿاء والغظا ٫وجد ٤ُ٣اإلاؿاواة ال٩املت بحن الجيؿحن.
.3ج /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في طلؼىة كمان:
جىو اإلااصة  17مً صؾخىع ؾلُىت ٖمان ٖلى ؤن "اإلاىاَىىن ظمُٗهم ؾىاؾُت لضي
ال٣اهىن في الخ٣ى ١والىاظباث الٗامت وال جمُحز بُجهم في طل ٪بؿبب الجيـ ؤو ألانل ؤو
ا٫لىن ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو اإلاظَب ؤو اإلاىًَ ؤو اإلاغ٦ؼ الاظخماعي".
وحٗخبر ُٖمان واخضة مً ؤ٦ثر الضو ٫ج٣ضمُت في مىُ٣ت السلُج باليؿبت بلى خ٣ى١
اإلاغؤة ،وهي جبرػ ٦ىمىطط لبُ٣ت بلضان السلُج ،بدُض جمىذ ظمُ٘ ال٣ىاهحن وألاهٓمت
الٗماهُت ال٣اثمت اليؿاء ٞغنا مخ٩اٞئت في مج الاث الخجاعة الٗمل والسضمت اإلاضهُت
3
والًمان الاظخماعي.

 1لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخٗلُ٣اث السخامُت :ال٩ىٍذ:
, paragraphe 1 . UN Doc. CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1
 2ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤة ،لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخٗلُ٣اث السخامُت

 :ال٩ىٍذUN Doc. ،

 ،CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1ال٣ٟغة ألاولى.
 3بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ُٖمان ًٖ .قب٨ت الاهترهذ:
http://www.pogar.org/arabic/contries/index.
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ومىظ الؿبُٗىاث شجٗذ الخ٩ىمت ُ
الٗماهُت ب٣ىة حٗلُم ؤلاهار ٞجاءث هخاثج َظا
الدصجُ٘ مشحرة لإلعجاب  .ول ً٨م٘ َظا ما جؼا ٫مكاع٦ت اإلاغؤة في ٢ىة الٗمل مىسًٟت،
٦ما ًخىانل الخمُحز يض اإلاغؤة في بٌٗ اإلاجاالث.
ُ
وفي جُُ٣مها لإلهجاػاث الىَىُت والخدضًاث اإلاخٗل٣ت بااللتزاماث التي ِّ ٢ضمذ في
اإلااجمغ الٗالمي الغاب٘ للمغؤة الظي ٖ٣ض في بُجحن (ب٨حن) في الٗام  ،1995ؤ٢غث ٖمان
ً
بإن الخمُحز ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي في ال٣اهىن واإلاجا ٫ال٣اهىوي ًٓل ٌك٩ل جدضًا
1
ًجب مٗالجخه.
.3ح /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في كؼس:
جىو اإلااصة  35مً الضؾخىع الُ٣غي ٖلى ؤن "الىاؽ ؾىاؾُت لضي ال٣اهىن وال
جمُحز بُجهم في طلٖ ٪لى ؤلاَال ١بؿبب الجيـ ؤو الٗغ ١ؤو اللٛت ؤو الضًً".
ول٣ض ٢ام الكُش خمض بً زلُٟت آ ٫زاوي بخدؿحن وي٘ اإلاغؤة بدُض باصع مىظ جىلُه
الخ٪م ؾىت  ،1995بلى بَالٖ ١ملُت الاهخ٣ا ٫بلى الضًم٣غاَُت بمكاع٦ت وؿاثُت ٧املت،
وصٖا بلى بُٖاء صوع ؤ٦بر لإلهار في الخُاة الٗامت.
وٖلى الغٚم مً اعجباٍ اليؿاء الُ٣غٍاث الٗمُ ٤بالخ٣الُضٞ ،ةنهً ًسُحن زُىاث
2
مشحرة لإلعجاب هدى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة م٘ الغظا.٫
ؤي ٠بلى طل٣ٞ ،٪ض باقغ اإلاجلـ ألاٖلى لكئىن ألاؾغة في ُ٢غ بدىُٟظ بغامج تهضٝ
3
بلى وكغ الىعي وجش ٠ُ٣اإلاغؤة خى ٫خ٣ى٢ها ال٣اهىهُت.

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع  ،2005اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ُ٢غ .ؤهٓغ ٦ظل:MacMag-Glip –Beijing +5 :٪
http://www.macmag-glip.org/events&workshops-nationality.htm
 3مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع  ،2005اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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 /ٌ.3ثدلُم املظاواة بين الجيظين في اململىة اللستُة الظلىدًة:
ال ًىظض في صؾخىع اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٣ٞغة نغٍدت جخٗل ٤بدٓغ الخمُحز
بؿبب الجيـ ،1بدُض ًلتزم ٢اهىنها ألاؾاسخي الهمذ بػاء ًُ٢ت اإلاغؤة وال ًدخىي ٖلى
ؤًت بقاعة بلى اإلاغؤة ؤو اإلاؿاواة.
وخؿب مىٓمت الٟٗى الضولُت ٞةن اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت "ًضاَا ملىزان بالضم "
ُٞما ًسو ويُٗت اليؿاء الؿٗىصًاث ؤو ألاظاهب اإلاُ٣ماث ٞحها ،ل٩ىنهً ضخاًا ٖضم
2
جمُحز مكغٕ وؾببه الخ٣الُض.
ول٣ض حٗغيذ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لٗضة اهخ٣اصاث مً صوٚ ٫غبُت ٦شحرة ٖلى
عؤؾها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ُٞما ًسو اهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت
ولخ٣ى ١اإلاغؤة بهٟت زانت ٖلى ؤعايحها ،ل ً٨لم جخ٣بل اإلامل٨ت َظٍ الاهخ٣اصاث
واٖخبرث بإن ؤي بنالح ؾِخم ٖلى مؿخىي خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ال بض ؤن ً٩ىن مً الضازل،
3
ؤي مً ٢بل الىٓام الؿٗىصي ،عاًٞت ؤي جضزل زاعجي في الكاون الضازلُت للمل٨ت.
وجخهضي الجمُٗت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في الؿٗىصًت لً٣اًا الٗى ٠يض اإلاغؤة
بك٩ل متزاًض ،و٢ض ػاولذ ؤوكُت وؤ٢امذ خل ٤اث صعاؾُت خى ٫الٗى ٠اإلاىـؼلي والخىُٖت
بد٣ى ١ؤلاوؿان الغامُت بلى زل ٤ز٣اٞت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
وم٘ َظا ومً بحن الخُىعاث ؤلاًجابُت ألازحرة التي ٖغٞتها اإلامل٨ت َى اإلاباصعة بـ
"الخىاع الىَجي " الظي خٓي بخُُٛت بٖالمُت واؾٗت ،والظي ٌكمل التر٦حز ٖلى خ٣ى١
4
اإلاغؤة.

ٞ 1اجذ ؾمُذ ٖؼام ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .51 -47
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ًٖ ،قب٨ت الاهترهِذhttp://www.fraternet.com/femmes/art21 :
 3ؤهٓغ جهغٍداث اإلاؿئىلحن الؿٗىصًحن بخاعٍش ً 9ىهُى/خؼٍغان .2005
ؤلاهترهِذ
:
 4مىٓمت الٟٗى الضولُت ،خغمان اإلاغؤة الؿٗىصًت مً خ٣ها في الخهىٍذ ًٖ ،قب٨ت
http://www.amnesty-arabic.org
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.3و /ثدلُم املظاواة بين الجيظين في إلامازات:
جىو اإلااصة  25مً صؾخىع ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖلى ؤن ظمُ٘ ألاٞغاص لضي
ال٣اهىن ؾىاء ،وال جمُحز بحن مىاَجي الاجداص بؿبب ألانل ؤو اإلاىًَ ؤو الُٗ٣ضة الضًيُت
ؤو اإلاغ٦ؼ الاظخماعي.
ٌؿخسلو مً َظا الىو الضؾخىعي الٗام والٛامٌ ،بان ؤن اإلاؿاواة بحن الجيؿحن
ٚحر مظ٧ىعة ٖلى وظه الخدضًض .
ؤي ٠بلى طل ،٪وو٣ٞا إلاا نضع ًٖ مىٓمت الٟٗى الضولُت  ،1لم جً٘ ؤلاماعاث ختى
ً
آلان زُُا لخٗضًل ٢ىاهُجها اإلادلُت للً٣اء ٖلى الخمُحز بمىظب اإلااصة (2و).

املجدث الثاوي:
الحدلف كلى خلىق املسأة الس ياطُة
ال جخمخ٘ اإلاغؤة في اإلاجا ٫الؿُاسخي في الضو ٫الٗغبُت بىٟـ الخ٣ىٞ ،١بِىما جًمً
ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال٣ىاهحن الجؼاثغٍت والخىوؿُت واإلاٛغبُت ٧ل الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة
وحؿمذ لها باإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت وبخدمل اإلاؿاولُاث الؿُاؾُت الٗلُا ،عٌٞ
وزانت بد٣ها في
ال٣اهىن ال٩ىٍتي لٟترة َىٍلت الاٖترا ٝلها بد٣ى٢ها الؿُاؾُت،
الاهخساب.
وٖلُه ؾىٗغى في َظا اإلابدضاإلاى ٠٢ال٩ىٍتي مً خ٣ى ١اإلاغؤة الؿُاؾُت ،زم هيخ٣ل
اإلاُلبحن
لضعاؾت ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في باقي الضو ٫الٗغبُت ،مً زال٫
الخالُحن:
اإلاُلب ألاو :٫ال٩ىٍذ آزغ صولت ٖغبُت حٗتر ٝللمغؤة بد٣ى٢ها الؿُاؾُت
اإلاُلب الشاوي :ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في الضو ٫الٗغبُت

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع  ،2005اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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املؼلل وٌ:
الىىٍت آخس دولة كستُة جلترف للمسأة بدلىكها الظُاطُة
لم ج ً٨اليؿاء في ٦شحر مً صو ٫الٗالم جخمخ٘ بد٣ى ١ؾُاؾُت ،بدُض ٧اهذ
اإلاجخمٗاث في َظا اإلاجا ٫بالظاث مجخمٗاث "ط٦غٍت" جدغم هه ٠مىاَىحها مً خ٤
1
ؤؾاسخي مً خ٣ى ١ؤلاوؿان.
واهُال ١مً َظا الىي٘ ،ؤنضعث مىٓمت ألامم اإلاخدضة مجمىٖت مً الىزاث٤
الضولُت جلؼم الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها بمىذ اليؿاء الخ ٤في الخهىٍذ وفي اإلاكاع٦ت في حؿُحر
2
الكاون الٗامت للبالص.
وجخمشل َظٍ الىزاث ٤في ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان اجٟاُ٢ت الخ٣ى ١الؿُاؾُت
لليؿاء ،الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت وؤزحرا اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء.
هغٍض مً زالَ ٫ظا اإلاُلب الخٗغٍ ٠بالخ٣ى ١الؿُاؾُت ٦ىُ٣ت ؤولى ،لالهخ٣ا ٫في
الىَ٤ت الشاهُت بلى ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ال٩ىٍذ مىضخحن ؾبب جدٟٔ
َظٍ الضولت ٖلى َظا الخ.٤
اللسق وٌ:
ملهىم الحلىق الظُاطُة
جىو اإلااصة ألاولى مً اجٟاُ٢ت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة٧ " :1ل شسو له الخ ٤في
اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاون الٗامت لبالصٍ والىنى ٫في ْغو ٝمدؿاوٍت بلى الىْاث٠

1 R. Ben Achour, femme et constitution, dams la non discrimination à l‗égard de la femme, entre la convention de
Copenhague et le discours identitaire, Colloque Tunis, 13 - 16 Janvier 1988, UNESCO - CERP, imprimerie officielle de la
république tunisienne, 1989, p 157.
2 Nations Unies, droit de l‗homme et élections, op. cit, p 4,
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الٗامت في صولخه " وجًُ " ٠لليؿاء الخ ٤في الخهىٍذ في ٧ل الاهخساباث التي جىٓم في
صولهً٦ ،ما لهً الخ ٤في الترشر ل٩ل الىْاث ٠الٗامت اإلاىخسبت وقٛل وْاثٖ ٠امت
ٚحر مًجسبت في ْغو ٝمدؿاوٍت م٘ الغظا". ٫
وعٚم جبجي مىٓمت ألامم اإلاخدضة اجٟاُ٢ت زانت بالخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ،ؤٖاصث
الخإُ٦ض ٖلى الخ٣ى ١الؿُاؾُت لليؿاء في ؾىت  1966مً زال ٫الىو ٖلحها مً ظضًض
في الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،بدُض جىو اإلااصة  25مىه:
" ل٩ل مىاًَ الخ ٤والٟغنت صون ؤي جمُحز
مٗ٣ىلت في:

(الؾُما بؿبب الجيـ ) وصون ُ٢ىص

(ؤ)ؤن ٌكاع ٥في ؾحر الخُاة الٗامت بما مباقغة ؤو ًٖ َغٍ ٤ممشلحن مسخاعًٍ بدغٍت؛
(ب) ؤن ًيخسب ُوٍيخسب في اهخساباث صوعٍت ؤنلُت وٖامت وٖلى ؤؾاؽ مً اإلاؿاواة
ٖلى ؤن جخم الاهخساباث بُغٍ ٤الا٢ترإ الؿغي وؤن جًمً الخٗبحر الخغ ًٖ بعاصة
الىازبحن".
ول٣ض ههذ ٖلى َظا الخ٦ ٤ظل ،٪اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اإلاغؤة في اإلااصة الؿابٗت مجها ٦ما ًلي:
" جخسظ الضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة في
الخُاة الؿُاؾُت والٗامت للبلض ،وبىظه زام جٟ٨ل للمغؤةٖ ،لى ٢ضم اإلاؿاواة م٘
الغظل ،الخ ٤في:
(ؤ) الخهىٍذ في ظمُ٘ الاهخساباث والاؾخٟخاءاث الٗامت ،وألاَلُت للترشر لجمُ٘
الهُئاث التي ًيخسب ؤًٖائَا باال٢ترإ الٗام،
(ب) اإلاكاع٦ت في نُاٚت ؾُاؾت الخ٩ىمت وفى جىُٟظ َظٍ الؿُاؾت ،وفى قٛل
الىّاث ٠الٗامت ،وجإصًت ظمُ٘ اإلاهام الٗامت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث الخ٩ىمُت،
 1جبيذ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة اجٟاُ٢ت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في  31ماعؽ/آطاع  1953وصزلذ َظٍ الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ
في ً 7ىلُى/جمىػ .1954
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(ط) اإلاكاع٦ت في ؤًت مىٓماث وظمُٗاث ٚحر خ٩ىمُت تهخم بالخُاة الٗامت والؿُاؾُت
للبلض".
اهُال٢ا مً َظٍ الىزاث ٤الضولُتً ،م ً٨ؤن هً٘ حٗغٍٟا للخ٣ى ١الؿُاؾُت ٖلى
الىدى آلاحي:
ه٣هض بالخ٣ى ١الؿُاسخية خ٧ ٤ل مىاًَ مهما ٧ان ظيؿه ( )...في الخهىٍذ في ٧ل
الاهخساباث التي جىٓمها صولخه والاؾخٟخاءاث الٗامت ،وفي الخمخ٘ بإَلُت الترشر لجمُ٘
الهُئاث التي ًيخسب ؤًٖائَا باال٢ترإ الٗام ،وخ٧ ٤ل مىاًَ في اإلاكاع٦ت في نُاٚت
وجىُٟظ الؿُاؾت الخ٩ىمُت وفي ؾحر الخُاة الٗامت بما مباقغة ؤو ًٖ َغٍ ٤ممشلحن
مسخاعًٍ بدغٍت وفى قٛل الىْاث ٠الٗامت وجإصًت ظمُ٘ اإلاهام الٗامت ٖلى ظمُ٘
اإلاؿخىٍاث الخ٩ىمُت٦ ،ما حكمل ٖلى خ٧ ٤ل مىاًَ في الترشر ل٩ل اإلاىانب الٗامت
الاهخسابُت وٚحر الاهخسابُت وفي اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاون الٗامت للبالص بمجغص ؤن جذ وٞغ
ُٞه الكغوٍ ال٣اهىهُت اإلاغجبُت ٖاصة بإَلُت مماعؾت الخ٣ى ١الؿُاؾُت.
وَٗغ ٝبٌٗ ال٨خاب خ٣ى ١اإلاغؤة الؿُاؾُت ٖلى ؤنها "خ٣ى٢ا ججٗل اإلاغؤة ٧الغظل
في ا٦دؿاب خ ٤الاهخساب وخ ٤الترشر ،وخ ٤جدمل اإلاؿاولُت الجماُٖت والبرإلااهُت وخ٤
الاهخماء بلى ألاخؼاب والى٣اباث والجمُٗاث وخ ٤بوكائها وجدمل اإلاؿاولُت ٞحها صون
والاظخماُٖت
جىظُه مً ؤخض ،ؤو وناًت ٖلحها ختى جدهل ٖلى خ٣ى٢ها الا٢خهاصًت
والش٣اُٞت واإلاضهُت والؿُاؾُت اإلااصًت بلى بصماط اإلاغؤة في الخىمُت اإلاؿخضامت جماما ٦ما َى
1
الكإن باليؿبت للغظل.

 1مدمض الخىٟي ،ومدمض الخىٟي ًُ٢ت اإلاغؤة ًُ٢ت ؤلاوؿان ،ؤ٦خىبغ /حكغًٍ ؤو ًٖ ،2004٫قب٨ت ؤلاهترهذ:
.http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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ومً َظا اإلاىُل ،٤حٗخبر الخ ٤و ١الؿُاؾُت للمغؤة وؾُلت بُضَا ،حؿاٖضَا ٖلى
ٞغى وظىصَا واإلاؿاَمت في بىاء صولتها٦ ،ما جمىدها ٞغنت اإلاكاع٦ت في حُٛحر جىظه
1
الؿُاؾت الٗامت لضولتها لهالخها وطل ٪لخد ٤ُ٣مسخل ٠خ٣ى٢ها ألازغي.
والخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة و٣ٞا إلٖالن ألامم اإلاخدضة لأللُٟت ،خ٣ى٢ا ؤؾاسخية بالٛت
2
ألاَمُت في مداعبت ال٣ٟغ والجىٕ وألامغاى ،و٦غ٧اثؼ للخىمُت اإلاؿخضامت الخُ٣ُ٣ت.
ؤما مىٓمت الٟٗى الضولُتٞ ،هي حٗخبر "الخمشُل الًئُل ؤو ٖضم وظىصٍ في البرإلاان
والخُاة الٗامت ومىا ٘٢نى٘ ال٣غاع ،تهمِكا لليؿاء ،وَى ٌٗؼػ الخهىع الؿلبي لليؿاء
٦خابٗاث وَؿمذ باؾخمغاع ألاهماٍ الجامضة والٟغيُاث الاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ًمً٨
جدضيها بطا جم٨ىذ اليؿاء مً لٗب صوع ؤ٦بر في الخُاة الٗامت والؿُاؾُت٦ ،ما ٌٗجي ؤن
الً٣اًا التي تهم اإلاغؤة ال جمشل ؤو جىا٢ل بك٩ل صخُذ في مىخضًاث نى٘ ال٣غاع ،ألامغ
ً
3
الظي ً٩ىن له جإزحر زُحر ظضا ٝي اإلاجخمٗاث التي ًًُٟل ٞحها الغظا ًٖ ٫اليؿاء".
وهٓغا ألَمُت َظٍ الخ٣ى ١و٧ىنها هُ٣ت بضاًت جد٧ ٤ُ٣ل خ٣ى ١اإلاغؤة ألازغي ،بضؤ
ٟ٦اح اليؿاء مً ؤظل الخهىٖ ٫لى خ٣ى٢هً ،في ؤٚلب ألاخُان باإلاُالبت بمماعؾت
الخ٣ى ١الؿُاؾُت ،وٖلى وظه الخدضًض الخ ٤في الخهىٍذ وفي الترشر إلاىانب ٖامت في
الضولتٞ .ما اإلا٣هىص بالخ ٤في الخهىٍذ والخ ٤في الترشر لكٛل وْاثٖ ٠امت في
الضولت؟
 .1ملهىم الحم في الحصىٍت:
ٌكمل خ ٤اإلاغؤة في الخهىٍذ مكاع٦ت اإلاغؤة بةُٖاء عؤيها في ٧ل الاهخساباث الٗامت
التي جىٓمها صولتها ؾىاء ٧اهذ اهخساباث حكغَُٗت ؤو عثاؾُت ؤو اؾخٟخاءاث ٖامت وطل٪

 1ؤهٓغ م٣الىا جدذ ٖىىان ،الخ٣ى ١اإلاض هُت والؿُاؾُت لليؿاء بحن الكغاج٘ الىيُٗت وؤلاؾالم ،مجلت الجىان للبدض الٗلمي
الىه ٠ؾىىٍت ،الؿىت ألاولى الٗضص الخجغٍبي ؤًلى/٫ؾبخمبر  ،2005م .232 -222
ٞ 2غٍضة ٚالم بؾماُٖل ،ألاَضا ٝؤلاهماثُت لأللُٟت وحٗؼٍؼ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وجم٨حناإلاغؤة ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 3مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع  ،2005اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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و٣ٞا للكغوٍ التي ًدضصَا ال٣اهىنٖ ،لى ؤن ال ًُ٣ض َظا ال٣اهىن ألاَلُت الؿُاؾُت
للمغؤة الٖخباعاث جمُحزًت مبيُت ٖلى ٖضم اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا.٫
ولم ًًُمً َظا الخ ٤صٗٞت واخضة ،بل ٧ان هدُجت هًا ٫وٟ٦اح اليؿاء ٖبر مسخل٠
الضو ٫وألاػمىت بدُض اؾخُاٖذ في مسخل ٠صو ٫الٗالم بىاؾُت اإلآاَغاث وؤلايغاباث
ًٖ الُٗام واليكاَاث اإلا٨شٟت لجماٖاث الً ِٛاليؿاثُت الخهىٖ ٫لى َظا الخ٤
1
بك٩ل جضعٍجي.
وٍغظ٘ الًٟل في ج٨غَـ َظا الخ ٤بلى "إكالن املشاكس " الظي ؤ٢غٍ اإلالخ٣ىن في
 SENECA FALLSبيُىٍىع ٥في ً 19ىلُى/جمىػ  ،1848ؤي  100ؾىت ٢بل نضوع ؤلاٖالن
الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان  .ومً بحن ألامىع التي ؤ٢غَا َظا ؤلاٖالن  :خ ٤اليؿاء في ؤلاصالء
2
بغؤيهً.
ولٖ ً٨ىض الخهىٍذ ٖلى َظا ؤلاٖالن ،خُٓذ ٧ل ال٣غاعاث الىاظمت ٖىه باإلظمإ
ماٖضا ال٣غاع الضاعي للمؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في الخمذ ٕ بالخ ٤في الخهىٍذ،
ومدهلت لظل ٪لم جدهل اإلاغؤة ٖلى َظا الخ ٤في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بال بٗض 72
ٖاما ،ؤي في  26ؤٚؿُـ/آب  1920بزغ الخٗضًل الخاؾ٘ ٖكغ للضؾخىع ألامغٍ٩ي ،زم
الضاهمغ ٥في ؾىت ٞ 1915برًُاهُا والاجداص الؿىُٞتي في ٖام  1918زم ؤإلااهُا في .1919
3

ول٣ض اؾخٛغ ١جغصص باُ٢ت الضو ٫ألاوعوبُت والخمؿ ٪بال٨ٟغة التي ججٗل الؿُاؾت
مً ازخهام الغظا ،ِ٣ٞ ٫ؾخت وحؿٗىن ؾىت ٟٞ .ي ٞغوؿا مشال لم ًمخض الخ ٤في
 1ؤهٓغ ص  .صاُٞض ٞىعؾاًض ،خ٣ى ١ؤلاوؿان والؿُاؾت الضولُت ،جغظمت مدمض مهُٟى ٚىُم ،الجمُٗت اإلاهغٍت ليكغ اإلاٗغٞت
والش٣اٞت الٗاإلاُت،ال٣اَغة الُبٗت الٗغبُت ألاولى ،1993 ،م .47ؤهٓغ ٦ظل ٪بدشىا لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م -16
.17
 2الظ٦غي الـ  150ألو ٫حكغَ٘ ًٖ خ٣ى ١اإلاغؤة ،ظغٍضة الكغ ١ألاوؾًِ 19 ،ىلُى/جمىػ  ،1998م  ،15ؤهٓغ ٦ظل:٪
Ney Bensadon : les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? presse Universitaires de France, 4éme
édition, janvier 1994, p 47.
3 Ibidem.
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21
الخهىٍذ بلى اليؿاء بال بم٣خطخى اإلاغؾىم الظي ؤنضعٍ الججرا ٫صٌٛى ٫في
ؤبغٍل/هِؿان  ،1944و٧ان ًجب الاهخٓاع في بلجُ٩ا ؤعر٘ ؾىىاث ؤزغي ؤي في  ،1948ؤما
ؾىَؿغا ٞلم ج٨غؾه بال بم٣خطخى اؾخٟخاء  7هىٞمبر  11971وؤزحرا صولت لِكخيكخاًً
2
 Liechtensteinالتي اهخٓغث بلى ٚاًت ٖام  1984ل٩ي جمىذ اليؿاء َظا الخ.٤
ؤما ُٞما ًسو ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت الؾُما الكما ٫ا ٞغٍُ٣ت٦ ،خىوـ الجؼاثغ
اإلاٛغب ،الجماَحرًت اللُبُت ٞ ...ل٣ض ٦غؾذ َظا الخ ٤بمجغص خهىلها ٖلى الاؾخ٣ال٫
وظٗلخه مً الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها ختى في الضؾخىع.
وٍجضع بىا في َظا اإلا٣ام ،الخىٖ ٠٢ىض الىًا ٫الُىٍل الظي زايخه اليؿاء
اإلاهغٍاث للخمخ٘ بد٣ى٢هً الؿُاؾُت.
ٞل٣ض مى٘ ؤو ٫صؾخىع مهغي لؿىت  1923اليؿاء مً الخمخ٘ بالخ٣ى ١الؿُاؾُت،
ما ص ٘ٞبالخغ٧اث اليؿاثُت اإلاهغٍت بلى الاخخجاط.
وفي ؾىت  1924وفي ؤو ٫صوعة حكغَُٗت للبرإلاان اإلاهغي ؤعؾلذ الؿُضة "مىحرة زابذ"
٦خابا مً جإلُٟها جدذ ٖىىان "خ٣ى ١اليؿاء الؿُاؾُت" مً ؤظل لٟذ اهدباٍ الىىاب بإن
 " :بإن ٧ل
هه ٠اإلاجخم٘ اإلاهغي ٚحر ممشال في البرإلاانٞ ،إظابها ؾٗض ػٚلى ٫ؾازغا
الىىاب في البرإلاان اإلاهغي متزوظحن و٧ل واخض مجهم ًمشل ػوظخه  ".ألن ال٨ٟغة الؿاثضة
ؤهضا ٥في اإلاجخم٘ اإلاهغي َى ؤن اإلاغؤة ال جىٟهل في ٢غاعاتها وفي جهغٞاتها ًٖ ؤبحها،
3
ػوظها ؤو ابجها.

 1ال جؼا ٫بٌٗ اليؿاء الؿىَؿغٍاث في اإلا٣اَٗاث الؼعاُٖت ألاإلااهُت مدغوماث مً الخ ٤في الا٢ترإ في الاهخساباث اإلادلُت ،ؤهٓغ :
صاُٞض بٞ .ىعؾاًض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .47
2 R. Ben Achour, femme et constitution, dams la non discrimination à l‗égard de la femme, entre la convention de
Copenhague et le discours identitaire, Colloque Tunis, 13 - 16 Janvier 1988, UNESCO - CERP, imprimerie officielle de la
république tunisienne, 1989, p 158
3 Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, la femme au travail en droit musulman et arabe les acquis et les défis, in http:
//www.go.to/nonviolence.htm
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وفي ٞ 20براًغ/قباٍ  ،1948خاولذ اليؿاء اإلاهغٍاث ا٢خدام البرإلاان اإلاهغي مً
ؤظل مىا٢كت بم٩اهُت مكاع٦تهً في البرإلاان ل ً٨باءث مداولتهً بالٟكل.
وفي صٌؿمبر ٧/اهىن ؤو ٫مً هٟـ الؿىت ا٢ترح ؤخض الىىاب اإلاهغٍحن مكغوٕ ٢اهىن
ًمىذ اليؿاء خ٣ى٢هً الؿُاؾُت مؿدىضا ٖلى مبضؤ ؤلاهها ،ٝألن اإلاغؤة خؿب اٖخ٣اصٍ
٢ض جدهلذ ٖلى ٖضة خ٣ى ١مجها ألاَلُت ال٣اهىهُت اإلاٗتر ٝلها بها في مجا ٫البُ٘ الهبت
والى٧الت٦ ،ما ؤقاع بلى ؤن ا ليؿاء حك٩ل هه ٠اإلاجخم٘ اإلاهغي وؤنها ؤنبدذ جدخل
وْاث ٠مهمت في اإلاجخم٘ ٦مدامُاث ؤَباء ٞ ...ةهه مً ٚحر الٗض ٫ؤن جدغم َظٍ اليؿاء
اإلاشٟ٣اث مً الخ ٤في الخهىٍذ والترشر ،بِىما الظ٧ىع ألامُحن ٌؿخُُٗىن الُ٣ام بظل.٪
وفي ؾىت ٢ 1949ضم هاثب مهغي آزغ ،مكغوٖا ٌُٗي لليؿاء الخ ٤في الاهخساب
والترشر مبيُا َظٍ اإلاغة ٖلى اإلااصة الشالشت مً الضؾخىع اإلاهغي التي ج٨غؽ اإلاؿاواة بحن
اليؿاء والغظا.٫
ول٣ض ُعَ ٌٞظا اإلاكغوٕ ٦ظل ٪بذجت ؤن الضؾخىع اإلاهغي مؿخىحى مً ال٣اهىن
 6مً الضؽجىع
الٟغوسخي والبلجُ٩ي وؤن مٟهىم اإلاؿاواة اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة
البلجُ٩ي خُجها (والتي ج٣ابلها اإلااصة  3مً الضؾخىع اإلاهغي ) ال ج٣هض اإلاؿاواة في اإلاجا٫
الؿُاسخي بل في اإلاجا ٫اإلاضوي .ِ٣ٞ
وفي مٓاَغة وٗ٢ذ بال٣اَغة ًىم ٞ 19براًغ ؾىت ٣ٖ 1951ب ماجمغ وؿاجي ٢ضمذ
اإلاخٓاَغاث مُالبهً بلى مجلـ الىىاب والكُىر  .وٍىو البىض ألاو ٫مىه ا ٖلى ما ًإحي :
"حٗضًل اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن الاهخساباث ألنها ٚحر صؾخىعٍت بط ًجب ؤن حُٗي اليؿاء
٧اٞت الخ٣ى ١الؿُاؾُت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظا."٫
٩ٞان البض الاهخٓاع بلى ٚاًت زىعة ً 23ىلُى/جمىػ  1952مً ؤظل الاٖترا ٝبالخ٣ى١
الؿُاؾُت لليؿاء٨ٞ ،غؽ صؾخىع مهغ ٫ؾىت َ 1956ظا الخ ٤بط جىو اإلااصة  11مىه:
 1الض٦خىعة ػٍيب الؿب٩ي الخُىع الخاعٍخي لجهاص اإلاغؤة في ؾبُل هُل خ٣ى٢ها الؿُاؾُت ،اإلاجلـ اليؿاجي اللبىاوي ،اإلاغؤة في ال٣ىاهحن
الٗغبُت في يىء الاجٟاُ٢اث الضولُت الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ،صعاؾاث وجىنُاث الخل٣ت الضعاؾُت اإلاىٗ٣ضة في بحروث ما بحن 27
و 31ؤًاع /ماًى  ، 1974الُبٗت ألاولى ،بحروث ؤًاع /ماًى  ،1975م .425
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" جٟ٨ل الضولت الخى ٤ُٞبحن واظباث اإلاغؤة هدى ألاؾغة وٖملها في اإلاجخم٘ ومؿاواتها
بالغظل في مُاصًً الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت صون ؤلازال ٫بإخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
ول٣ض ؤ٦ض ٖلى َظا الخ ٤ال٣اهىن ع٢م  73لؿىت  1956السام بمماعؾت الخ٣ى١
الؿُاؾُت ،وو٣ٞا للماصة  4مً َظا ال٣اهىن ٞةن الغظا ٫مسجلحن ٖلى الضٞاجغ
الاهخسابُت بمجغص بلىٚهم ؾً الغقض (18ؾىت) بِىما اليؿاء ٗٞلحهً ج٣ضًم َلب ٢بل ؤن
حسجلً.
وبمىظب ال٣اهىن ع٢م  41الهاصع في ؾىت ُٖ 1979ض ٫ال٣اهىن ع٢م  73بدُض
ؤنبدذ اليؿاء حسجلً جل٣اثُا في الضٞاجغ الاهخسابُت مشلهً مشل الغظا ٫بمجغص بلىٚهً
ؾً الغقض.
وفي هٟـ الؿىت ٦ظل ،٪زهو لليؿاء  31مٗ٣ضا ٖلى ألا٢ل في البرإلاان مً ؤنل
 176مٗ٣ضا (٢اهىن ع٢م  22لؿىت  .1)1979ول ً٨في ؾىت  1986ؤلػي هٓام ال٩ىجا في
البرإلاان اإلاهغي بذجت اٖخباع اإلاغؤة مؿاوٍت للغظل في الخهىٍذ وفي الترشر ،وم٘ َظا
2
ؤب٣ي ٖلى َظا الىٓام في اإلاجالـ اإلادلُت.
 .2ملهىم الحم في إدازة الشؤون اللامة في الدولة:
ٌٗخبر َظا الخ ٤مً ؤبغػ الخ٣ى ١الؿُاؾُت للٟغص ٌـ اٖضٍ ٖلى الكٗىع باالهخماء
إلاجخمٗه وباإلاؿاولُت ججاَه ،وٖمىما هجض ؤن ٟ٦الت َظا الخ ٤حٗجي ؤن ً٩ىن ل٩اٞت
ألاٞغاص صون جمُحز خ ٤الاقترا ٥بما مباقغة ؤو ًٖ َغٍَُ ٤ئاث مىخسبت اهخسابا خغا
3
وهؼيها ،في بصاعة الكاون الٗامت للبالص.

 1ؤي بيؿبت  %17.6مً اإلا٣اٖض.
٢ 2اهىن ع٢م  43لـهت  1979اإلاٗض ٫بمىظب ال٣اهىن ع٢م  50لؿىت .1981
 3بً ٞغٍدت َُام ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في الضو ٫الٗغبُت ،بحن الخٗبحر الظاحي والاؾخجابت للىا ٘٢الضولي ،بدض ماظؿخحر ،مٗهض الٗلىم
الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت ،الجؼاثغ ،1996 - 1995م .63
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وٖلى َظا ألاؾاؽ ،جخد ٤٣مكاع٦ت اليؿاء ٝي بصاعة الكاون الٗامت للبالص مً زال٫
مىدها الخ ٤في الترشر إلاىانب ٖامت اهخسابُت ،والخ ٤في قٛل مىانب ٖامت ٚحر
اهخسابُت هخىؾ٘ في مٟهىمهما ٦ما ًلي:
.2أ /الحم في الترشح ملىاصل كامة اهحخابُة:
بن صزى ٫اليؿاء بلى البرإلااهاث َى ؤ٦بر يمان ألن حؿم٘ ؤنىاتهً ،وفي َظا ؤلاَاع،
جىو اإلااصة الخاؾٗت مً مكغوٕ اإلاباصت الٗامت اإلاخٗل٣ت بالخغٍت وٖضم الخمُحز في مجا٫
الخ٣ى ١الؿُاؾُت ،الظي ؤ٢غجه اللجىت الٟغُٖت إلاداعبت ؤلاظغاءاث الخمُحزًت وخماًت
1
ألا٢لُت في ٖ 1962لى ؤن:
" ل٩ل مىاًَ الخ ٤وجدذ هٟـ الكغوٍ في الترشر للىْاث ٠الاهخسابُت في صولخه".
ل٢ ً٨ض ًدضر في ال٨شحر مً الخاالث وفي ال٨شحر مً الضو ٫ؤن جخمخ٘ اليؿاء بالخ٤
في الترشر لكٛل م٣اٖض في الهُئاث اإلاىخسبت ؾىاء ٧اهذ مجالـ حكغَُٗت ؤو مدلُت،
لٖ ً٨لى ؤعى الىا ٘٢ال ً٩ىن لها جمشُال ًلُ ٤بها صازل َظٍ الهُئاث ،ألن ال٩لمت ألازحرة
جغظ٘ بالجهاًت بلى ؤصخاب ألانىاث الاهخسابُت الظًً ًخدحزون ٖاصة بلى ممشل ط٦غ.
وفي َظٍ الخالت جدض لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،والتي حكضص ٖلى ؤَمُت
ً
مكاع٦ت اإلاغؤة في الؿُاؾت والخُاة الٗامت ٖمىما ،الضوٖ ٫لى ٖضم الا٦خٟاء بالىو
ً
ً
٢اهىها ٖلى اإلاؿاواة في الخمشُل ،بل ؤًٌ ا ٖلى الخإ٦ض مً جد ٤ُ٣اإلاؿاواة في الخمشُل
ً2
ٖملُا.
ومً ؤظل جد ٤ُ٣طل ٪حؿمذ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة
باجساط بظغاءاث ٢اهىهُت اؾخصىاثُت لهالر اليؿاء مخمشلت في بوكاء هٓام "ال٩ىجا" مشال،
بدُض ًُسهو وؿبت مُٗىت ٖلى ألا٢ل مً اإلا٣اٖض البرإلاان ًت لليؿاء مً ؤظل حعجُل
باإلاؿاواة الٟٗلُت بحن الغظل واإلاغؤة ،وفي َظا ؤلاَاع جدضص اللجىت ؤهه ًيبػي ٖلى الضو" ٫
جُُ٣م ألازغ اإلادخمل للخضابحر الاؾخصىاثُت اإلاا٢خت ُٞما ًخٗل ٤بهض ٝمٗحن يمً بَاعَا
1 Nations Unies, droits de l‗homme et élection, op. cit. p 24.
 2لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت  ،23اإلااصة ( 7الخُاة والؿُاؾُت والٗامت) ال٣ٟغة .16
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الىَجي واٖخماص جضابحر اؾخصىاثُت ما٢خت حٗخبر ؤنها ألاوؿب مً ؤظل الذ عجُل بخد٤ُ٣
1
اإلاؿاواة الىاُٗ٢ت ؤو الجىَغٍت لليؿاء".
وَٗخبر َظا ؤلاظغاء مخُاب٣ا جماما م٘ هو اإلااصة ٣ٞ 4غة  1مً قغٖت خ٣ى ١اإلاغؤة
التي ج٣طخي بـ:
" ال ٌٗخبر اجساط الضو ٫ألاَغا ٝجضابحر زانت ما٢خت حؿتهض ٝالخعجُل باإلاؿاواة
الٟٗلُت بحن الغظل واإلاغؤة جمُحزا باإلاٗجى الظي جإزظ به َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ول٨ىه ًجب ؤال
ٌؿخدبٖ٘ ،لى ؤي هدى ،ؤلاب٣اء ٖلى مٗاًحر ٚحر مخ٩اٞئت ؤو مىٟهلت٦ ،ما ًجب و٠٢
الٗمل بهظٍ الخضابحر متى جد٣٣ذ ؤَضا ٝالخ٩اٞا في الٟغم واإلاٗاملت".
.2ا /الحم في شغل مىاصل كامة غير اهحخابُة:
حؿخُُ٘ اليؿاء مً زال ٫اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث ؤن حؿاَم بٟٗالُت ٦بحرة في
حُٛحر الؿُاؾاث واإلاماعؾاث الخمُحزًت بد٣هً.
وٖلُه ،ويٗذ بؾتراجُجُت مىٓمت الٗمل الضولُت لإلصماط مً بحن ؤَضاٞها ومباصئها :
2
"اؾدىٟاع واؾ٘ لليؿاء ،ومكاع٦تهً في اجساط ال٣غاعاث".
٦ما ع٦ؼ ٖلى َظا الخ ٤الجؼء الشالض ال٣ٟغة الشاهُت خغ( ٝط) مً الخهُلت الجهاثُت
للماجمغ الٗالمي بُِٟىا  1993الظي ًىو ٖلى ما ًلي:
" ًدض اإلااجمغ الٗالمي الخ٩ىماث واإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والضولُت ٖلى جِؿحر ونى٫
3
اإلاغؤة بلى مىانب اجساط ال٣غاعاث وػٍاصة مكاع٦تها في ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث".
ول٣ض ؤُٖض التر٦حز ٖل ي َظا الخ ،٤بمىظب الخٗهض السامـ خغ( ٝب) مً بٖالن
وبغهامج ٖمل ٧ىبجهاظً والظي ًضوع مدخىاٍ خى " ٫يغوعة جد ٤ُ٣جمشُل مدؿاو بحن
1
الجيؿحن في مُاصًً ؤزظ ال٣غاع".
 1لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت  ، 25ؤلاظغاءاث الاؾخصىاثُت اإلاا٢خت ،ال٣ٟغة .27
2 Bureau international du travail, travail le magazine de l‗OIT, n°12, mai/juin 1995, p 9.
 3اإلاغنض الىَجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،زام بُِٟىا ،مً 14بلى 24ظىان ،1993مجلت خ٣ى ١ؤلاوؿان ع٢م  4الجؼاثغ ،ؾبخمبر1993
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و ل ً٨في م٣ابل طل ،٪لً ً٩ىن َظا ؤلاظغاء مم٨ىا بال مً زال ٫اهسغاٍ اإلاغؤة في ٧ل
اليكاَاث الؿُاؾُت ؾىاء ٥اهذ خؼبُت ؤو ٚحر خؼبُت وجدملها اإلاؿاولُت ألاؾاؾُت ٞحها،
بل و٢ض ًهل بها ألامغ بلى مؿخىي الُ٣اصة اإلادلُت والىَىُت ،ومً زاللها ٢ض جخدمل
2
اإلاؿاولُاث الجماُٖت والبرإلااهُت التي ٢ض جىنل بلى اإلاؿاولُاث الخ٩ىمُت.
ول٣ض ههذ ال٣ٟغة  191مً بغهامج ٖمل اإلااجمغ الٗالمي الغاب٘ لليؿاء ٖلى يغوعة
حصجُ٘ ألاخؼاب الؿُاؾُت لليؿاء في اإلاكاع٦ت في الاهخساباث ٦ما ؤقاصث بالضوع الظي
٢ض جلٗبه للً٣اء ٖلى الخمُحز يضًَ واؾخُ٣اب ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مجهً ؾىاء  ً٦مجغص
مىسغَاث ؤو مؿحراث لهظٍ ألاخؼاب.
مً ٧ل ما ؾبً ،٤م٪ن الخإُ٦ض ٖلى ؤن الخ٣ى ١الؿُاؾُت هي مً ؤَم الخ٣ى ١التي
ًجب ؤن جخمخ٘ بها اليؿاء ألن لىال مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت وفي ؤزض ال٣غاعاث،
ًخًاٖ ٠وٍخٟا٢م الخمُحز بحن اليؿاء والغظا.٫
وفي َظا اإلاٗجى نضع ًٖ مىٓمت الٟٗى الضولُت ما ًلي:
" ٌٗجي جضوي مكاع٦ت اإلاغؤ ة في الخُاة الٗامت ؤن الً٣اًا التي تهمها بك٩ل زام،
مشل الٗى ٠والخمُحز وٚحرَما مً ؤؾباب الٗى ٠واإلاكا٧ل الىاظمت ًٖ ً٢اًا ألاخىا٫
الصسهُت ،وم٩اهت اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ؾُ٣ل اخخما ٫مىا٢كتها ٖلى اإلاؿخىٍحن الدكغَعي
والخىُٟظي".
ُّ
٦ما جغي َظٍ اإلاىٓمت ؤهه "مً اإلادخم يمان جم ً٨اليؿاء مً اإلاكاع٦ت في
الاهخساباث ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظا ،٫ألن الخُاة الٗامت هي ؤخض اإلاجاالث اإلاهمت التي
ً 3
جىاظه ٞحها اليؿاء جمُحزا.

1 Nations Unies, déclaration et programme d‗action de Copenhague, sommet mondial pour le développement social, 6
- 12 mars 1995, New York, 1995, p 22
 2مدمض الخىٟي اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 3مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع  ،2005اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤوظبذ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة
الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها باجساط في َظا اإلاجا:٫
" ٧ل الخضابحر اإلاىاؾبت ،بما في طل ٪الدكغَُٗت مجها ،لٟ٨الت جُىع اإلاغؤة وج٣ضمها
ال٩املحن .وطل ٪لخًمً لها مماعؾت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت والخمخ٘ بها ٖلى
ؤؾاؽ اإلاؿاواة م٘ الغظل" (اإلااصة .)3
وجًُ ٠اإلااصة  " :8جخسظ الضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت لخ ٫٠٨للمغؤةٖ ،لى
٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظل ،وصون ؤي جمُحزٞ ،غنت جمشُل خ٩ىمتها ٖلى اإلاؿخىي الضولي
والاقترا ٥في ؤٖما ٫اإلاىٓماث الضولُت".
ؤما اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ل٣ض ؤنضعث جىنُت ٖامت جدضص
جمخ٘ اليؿاء ٖلى ٢ضم
مً زاللها واظب الضو ٫في اجساط زُىاث مىاؾبت لًمان
ُ
اإلاؿاواة م٘ الغظا ٫ب٩اٞت خ٣ى٢هً الؿُاؾُت  ،1وج ّدمل بك٩ل زام " الضو ٫مؿاولُت
جدضًض الخضابحر وجىُٟظَا ومغا٢بتها مً ؤظل:
 جد ٤ُ٣جىاػن بحن اليؿاء والغظا ٫الظًً ٌكٛلىن مىانب ًٖ َغٍ ٤الاهخساب الٗام؛ يمان ٞهم اإلاغؤة لخ٣ها في الخهىٍذ وؤَمُت َظا الخ ٤وُُٟ٦ت مماعؾخه؛ الخإ٦ض مً جظلُل الٗ٣باث التي ج ٠٣في وظه اإلاؿاواة ،بما ٞحها جل ٪الىاظمت ًٖ ألامُتواللٛت وال٣ٟغ والٗغاُ٢ل التي جدض مً خغٍت جى٣ل اإلاغؤة؛
 مؿاٖضة اليؿاء الالحي ًىاظهً مشل َظا الخغمان في مماعؾت خ٣هً في الخهىٍذوالترشر لالهخساب؛
 ىمان مؿاواة اليؿاء في الخمشُل في ٖملُت نُاٚت ؾُاؾت الخ٩ىمت؛ يمان جمخ٘ اليؿاء في مماعؾت اإلاؿاواة في الخ ٤في قٛل مىهب ٖام؛ الخإ٦ض مً ؤن ٖملُاث الخىُْ ٠اإلاسههت للمغؤة ٖلىُت وزايٗت لالؾخئىاٝ؛ 1اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت ع٢م  ،23اإلااصة ( 7الخُاة الؿُاؾُت والٗامت ) الضوعة الؿاصؾت
ٖكغة.)1997 ،
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 يمان ؾً حكغَ٘ ٗٞاً ٫دٓغ الخمُحز يض اإلاغؤة؛ حصجُ٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت والجمُٗاث الٗامت والؿُاؾُت ٖلى اٖخماصاؾتراجُجُاث حصج٘ جمشُل اليؿاء ومكاع٦تهً في ٖملها".
ل ً٨ولألؾ ٠الػالذ مك٩لت ٖضم مكاع٦ت اليؿاء في الخُاة الٗامت ٢اثمت بلى ٚاًت
ؤًامىا َظٍ ،الؾُما ُٞما ًسو قٛلها وْاثٖ ٠امت في الضولت ،م٘ ؤن صؾاجحر وال٣ىاهحن
الضازلُت في ال٨شحر مً الضو ٫جىو نغاخت ٖلى اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في َظا
اإلاجا .٫ل ً٨ماطا ًٖ ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ال٩ىٍذ؟

اللسق الثاوي:
وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الىىٍت
ل٣ض هجخذ ؤٚلبُت اليؿاء في الضو ٫الٗغبُت في الخهىٖ ٫لى خ٣ى٢هً الؿُاؾُت
مىض ؾىحن ٖضًضةُٞ ،ما ٖضا اليؿاء ال٩ىٍدُاث اللىاحي خغمً مً الخمخ٘ بهظا الخ ٤بلى
ٚاًت  18ماًى/ؤًاع .2005
بالٟٗل ل٣ض ٧اهذ ال٩ىٍذ الضولت الٗغبُت الىخُضة التي جدٟٓذ ٖلى الخ٣ى١
الؿُاؾُت للمغؤة اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة ٣ٞ 7غة (ؤ) مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة٦ ،ما جدٟٓذ بٌٗ الضو ٫ألاوعبُت ٖلى َظٍ اإلااصة ،وؾىٝ
وٗغى ُٞما ًلي باإلياٞت بلى جدٟٓاث ا ل٩ىٍذ جدٟٓاث الضو ٫ألاوعبُت ٖلى اإلااصة  7مً
باب اإلا٣اعهت لِـ بال:

 1للمؼٍض مً اإلاٗلىماث خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ عاظ٘  :الض٦خىعة خُٟٓت ق٣حر الاجٟاُ٢اث الضولُت وخ٣ى ١اإلاغؤة في الٗالم الٗغري ،ؤمان،
اإلاغ٦ؼ الٗغري للمهاصع و اإلاٗلىماث خى ٫الٗى ٠يض اإلاغؤة ً 17ىلُى/جمىػ.2003 ،

77

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

 .1ثدلف الىىٍت كلى املادة  7مً اثلاكُة خلىق املسأة:
ٌك٩ل ال٣اهىن ال٩ىٍتي اؾخصىاءا باليؿبت ل٣ىاهحن باُ٢ت الضو ٫الٗغبُت وؾاثغ صو٫
الٗالم ،بدُض ٌٗخبر ال٣اهىن الىخُض الظي ٌكغٕ وٍىو نغاخت ٖلى الخمُحز بحن اليؿاء
والغظا ٫في مجا ٫الخ٣ى ١الؿُاؾُت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ جدٟٓذ ال٩ىٍذ ٖلى اإلااصة  7مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة بذجت  " :ؤنها ٚحر مخُاب٣ت م٘ ال٣اهىن الاهخساري ال٩ىٍتي الظي
ٌؿمذ للغظا ِ٣ٞ ٫بالترشر والخهىٍذ".
بن الخمُحز اإلاماعؽ يض اليؿاء في ال٩ىٍذ ُٞما ًخٗل ٤بد٣ى٢هً الؿُاؾُت له ظظوع
٢اهىهُت عاسست  .ول٣ض ؾب ٤لىا وؤن ؤقغها بإن الضؾخىع ال٩ىٍتي ًا ٥ص في اإلااصة  29مىه
ٖلى اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في الخمخ٘ بالخ٣ى ١وجدمل الىاظباث بهٟت ٖامت.
وعٚم طلٌ ٪كترٍ الضؾخىع ال٩ىٍتي في اإلااصة  82مىه للخمخ٘ بالخ ٤في الترشر
لالهخساباث الدكغَُٗت جىٞغ بٌٗ الكغوٍ مىهىم ٖلحها في ٢اهىن الاهخساباث.
وبالغظىٕ بلى ٢اهىن الا هخساباث ال٩ىٍتي ( ٢اهىن ع٢م  35لؿىت  ،)1962هجض اإلااصة
ألاولى مىه حكترٍ في اإلاغشر لالهخساباث الدكغَُٗت ؤن ً٩ىن ط٦غا وجا٦ض ٖلى طل ٪اإلااصة
 19مً هٟـ ال٣اهىن.
وٖلُه وفي الى٢ذ الظي حٗضث ُٞه مُالب اليؿاء ألاوعوبُاث اإلاؿخىي الىَجي
لدكمل جمشُال ؤ٦بر في البرإلااها ث ألاوعوبُت ،هجض لألؾ ٠اليؿاء ال٩ىٍدُاث مدغوماث ختى
مً الخ ٤في الخهىٍذ ،الظي ٌٗخبر ٦ما عؤًىا في ألاٖلى ؤبؿِ الخ٣ى ١ألاؾاؾُت التي
ُ
حكٗغ ألاٞغاص بإَمُتهم وبمىاَىتهم وبضوعَم في حُٛحر مجخمٗاتهم بلى ألاًٞل.
في اإلاكاع٦ت في
اهُال٢ا مً َظا الىي٘ ،هايلذ ال٩ىٍدُاث للخهىٖ ٫لى الخ٤
الاهخساباث ؾىءا ٦مىخسباث ؤو ٦مغشخاث مىظ ؤ٦ثر مً عر٘ ٢غن مً صون ؤن ٌؿخجاب
إلاُالبهً ،م٘ ؤن اليؿاء في ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت اإلاجاوعة ٢ض ماعؾذ جل ٪الخ٣ى ١مىظ
ػمً بُٗض.
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٣ٞض جدضث ٖضة هاقُاث ٧ىٍدُاث مغاث ٖضًضة َظا ال٣اهىن في اإلاد٨مت
ل٨ىه مىِذ ظمُٗها بالٟكل.
الضؾخىعٍت ،ا
٦ما باصعث الٗضًض مً الخجمٗاث اليؿاثُت ال٩ىٍدُت مشل "لجىت قاون اإلاغؤة "
و"الاجداص ال٩ىٍتي للجمُٗاث اليؿاثُت "وٚحرَا مً اإلاىٓماث التي ٌٛلب اليؿاء ٖلى
ًٖىٍتها ،بلى جىُٓم الخمالث وٖ٣ض اإلااجمغاث لالخخجاط ٖلى اؾدبٗاص اليؿاء ًٖ
الؿاخت الؿُاسخية  .ؤبٗض مً طلٞ ،٪ةن "الجمُٗت اليؿاثُت الش٣اُٞت والاظخماُٖت " التي
٧اهذ في ألاؾاؽ ظمُٗت زحرًتٞ ،ل٣ض جدىلذ بلى صاُٖت وكِ لخ٣ى ١اإلاغؤة ،زانت في
1
اإلاجا ٫الؿُاسخي.
ول٣ض اهًم بلى مؿحرة ال٩ىٍدُاث مشٟ٣حن وعظا ٫ؾُاؾتٟٞ ،ي ؾىت َ 1985لب
ؤخض الىىاب ال٩ىٍدُحن بػالت َظا ا لخمُحز ومىذ اإلاغؤة الخ ٤في الترشر ٞإخُل َلبه بلى
لجىت الٟخىة إلاٗغٞت ما بطا ٧ان ؤلاؾالم ًبُذ لليؿاء الترشر والاهخساب ٞ .غصث اللجىت ٖل
َظا الُلب بالىٟي بطا اٖخبرث ؤلاؾالم ال ٌؿمذ للمغؤة مماعؾت خ٣ى٢ها الؿُاؾُت.
وٍجاص ٫مٗاعيى خ ٤اإلاغؤة في الا٢ترإ مً ؤلاؾالمحي ن والخ٣لُضًحن بإن حٗغٌٍ
اليؿاء للخُاة الٗامت مً زال ٫الخهىٍذ ؾى٣ً ٝىص بلى اهداللهً ؤزالُ٢ا ٞ ،2إصي َظا
بلى مىا٢كاث ملمىؾت في ال٩ىٍذ وظمُ٘ صو ٫السلُج الٗغري ُٞما ًخٗل ٤بالخ٣ى١
الؿُاؾُت للمغؤة وًُ٢ت الىالًت ؤو الىناًت.
وفي ؤًاع /ماًى  1999ؤنضع ألامحر الكُش ظابغ ألاخمض الهباح مغؾىما ًمىذ بمىظبه
اليؿاء خ٣ى٢ا ٧املت في الخهىٍذ والترشر في الاهخساباث الىُابُت اإلا٣غعة لؿىت ،2003
ّ
زم ٖغيه إلاىا٢كت مجلـ الىىاب ،لُٖ ً٨ل مجلـ ألامت َظا اإلاغؾىم في  23هىٞمبر/
3
حكغًٍ الشاوي  1999مً زال ٫جهىٍذ مخ٣اعب ( 32نىجا يض و 30نىجا م٘).

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ال٩ىٍذ.
2 Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, la femme au travail en droit musulman et arabe les acquis et les défis, op. cit.
3 MacMag-Glip – Publications – Beijing +5.htm
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ول٣ض ٢الذ خُجها الؿُضة عَٛان عال ،٠اإلاضًغة الخىُٟظًت ل٣ؿم خ٣ى ١اإلاغؤة في
مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان "مد٣ا" ":"Humain rights watch
" ؤهه إلاً صواعي الاؾدى٩اع ؤن ال٣غن الٗكغًٍ ٢ض قاعٖ ٝلى الاهتهاء بِىما ال جؼا٫
الاهخساب ،بن  ِ٣ٞ %10مً
اليؿاء مدغوماث مً خ٣ى ١ؤؾاؾُت مشل الخ ٤في
اإلاىاَىحن ال٩ىٍدُحن ًدٓىن بد ٤الاهخساب وَظا ؤمغ بق٩الي في خض طاجه ول ً٨ال جخمخ٘
1
ؤي امغؤة بهظا الخ ٤في ال٩ىٍذ ،وَظا ؤصهى وؤمغ".
ويلذ َظٍ اإلاؿإلت مىي٘ زال ٝفي ال٩ىٍذ لٟترة َىٍلت بلى ٚاًت خُاػة  15وػٍغا
ٖلى م٣اٖض هُابُت ٞك٩لىا ٦خلت م ؾاهضة لألمحر الكُش ظابغٞ ،إ٢غث الخ٩ىمت ال٩ىٍدُت
مكغوٕ ٢اهىن ألامحر في ؤ٦خىبغ/حكغًٍ ألاو.2003 ٫
وفي الخ٣غٍغ الظي ٢ضمخه ال٩ىٍذ بلى لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة في
ًىاًغ٧/اهىن الشاوي ٦ ،2004غعث الؿلُاث "ٖؼمها ٖلى ؤن جُغح زال ٫الضوعة
ً
2
الدكغَُٗت اإلا٣بلت ٢اهىها ًمىذ اليؿاء خ٣ى٢هً الؿُاؾُت ال٩املت".
و٢ض اٖترٞذ الخ٩ىمت ال٩ىٍدُت بإن  :ظمُٗاث اإلاهالر الٗامت اليؿاثُت حٗمل ٖلى
جم٨حن اإلاغؤة وحٗؼٍؼ خ٣ى٢ها بدىُٓم خمالث تهض ٝبلى بصزا ٫حٗضًالث ٖلى الدكغَٗاث
3
التي جمحز بحن الغظا ٫واليؿاء٦ .ما ؤنها حٗمل ٖلى اظخشار الخمُحز والٗى ٠يض اإلاغؤة".
وفي اإلا٣ابل ،ؤٖغبذ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ًٖ ٢ل٣ها بػاء ج٣اٖـ
ال٩ىٍذ ًٖ "يمان مؿاواة اإلاغؤة بالغظل في خ ٤الخهىٍذ في ظمُ٘ الاهخساباث

َُ 1ىمً عاًدـ ووحل ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الٗالمي  ،1999ال٩ىٍذ:
http://www.hrw.org/arabic/info
 2لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخٗلُ٣اث السخامُت  :ال٩ىٍذ
UN Doc. CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1, para. 1.
 3إلادت مسخهغة خى ٫ججغبت ال٩ىٍذ في جىُٟظ مجهاط ٖمل بُجحن (بُجحن :)10 +
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/KUWAIT-English.pdf
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والاؾخٟخاءاث الٗامت ،والؿماح لها بترقُذ هٟؿها لًٗىٍت ظمُ٘ الهُئاث اإلاىخسبت مً
الكٗب.
ً ً
ً
وعؤث اللجىت ؤن اٞخ٣اع اإلاغؤة بلى الخ٣ى ١الؿُاؾُت ٌك٩ل ُ٢ضا زُحرا ظضا ٖلى
ً
ً
ً ً
خ٣ى٢هاً ،تر ٥ؤًًا ؤزغا ؾلبُا ملمىؾا ٖلى جمخٗها بالخ٣ى ١ألازغي التي جدمحها
الاجٟاُ٢ت".
وٖلُه ،صٖذ اللجىت ال٩ىٍذ بلى "اجساط ظمُ٘ السُىاث الًغوعٍت ،بىنٟها مؿإلت
ملخت للٛاًت ،لىي٘ حكغَ٘ والخإًُض الٟٗا ٫الٖخماصٍ لخٗضًل ههىم ٢اهىن الاهخساب
ً
ال٣اثمت ٖلى الخمُحز جماقُا م٘ الًماهت الضؾخىعٍت للمؿاواة ولًمان الخُ٣ض
باالجٟاُ٢ت".
ومً ظهت زاهُت ؤٖغبذ آلُاث صولُت ؤزغي ًٖ ٢ل٣ها ،الؾُما لجىت الخ٣ى١
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،بػاء اؾخمغاع الخمُحز يض اإلاغؤة في ال٩ىٍذ ،وبسانت
ً
ً
"ُٞما ًخٗل ٤بمكاع٦تها في ٖملُت نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي ،وزهىنا في البرإلاانًٞ ،ال ًٖ
1
جمخٗها بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت".
وفي ؤبغٍل /هِؿان  ،2005نىث مجلـ ألامت في ٢غاءجه ألاولي لهالر حٗضًل اإلااصة
الشالشت مً ٢ان ون اإلاجلـ البلضي إلاىذ اإلاغؤة خ ٤الخهىٍذ والترقُذ في الاهخساباث
البلضًت .و ل ً٨في  3ماًى/ؤًاع  2005ؤز ٤ٟمجلـ ألامت ال٩ىٍتي في الخهىٍذ لهالر مىذ
اإلاغؤة خ٣ها في اإلاكاع٦ت في الاهخساباث اإلادلُت مغة ؤزغي.
٨ٞشٟذ الىاقُاث في ال٩ىٍذ خملتهً زال ٫مضاوالث مجلـ ألامت ح و ٫الًُ٣ت
و٢مً بؿلؿلت مً اإلآاَغاث التي جضٖى ؤًٖاء اإلاجلـ بلى الخهىٍذ إلاهلخت اإلاكغوٕ .
وفي  18ماًى  ،2005ؤ٢غ مجلـ ألامت ال٩ىٍتي ؤزغا َظا ال٣اهىن ،وبهظا الك٩ل ج٩ىن
ال٩ىٍذ آزغ صولت ٖغبُت حٗتر ٝلليؿاء بالخ ٤في الخهىٍذ وفي الترشر إلاىانب ٖامت
اهخسابُت.
 1اإلاالخٓاث السخامُت للجىت الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،ال٩ىٍذ ً 7 ،UN Doc. E/C.12/1/Add.98 :ىهُى/خؼٍغان
 ،2004ال٣ٟغة .14
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وباؾخٗماٖ ٫باعاث الؿُضة عَٛان عال ٠التي اٖخبرث خغمان اإلاغؤة ال٩ىٍدُت مً
خ٣ى٢ها الؿُاؾُت في الؿىىاث ألازحرة مً ال٣غن الٗكغًٍ ،ؤمغا زُحرا وظؿُما ظضا،
ٞةهىا هغي بإن ال٩ىٍذ ٢ض وانلذ جمُحزَا يض اليؿاء في اإلاجا ٫الؿُاسخي و٦ظا خغمانهً
مً الكٗىع باالهخماء بلى مجخمٗهً إلاضة  5ؾىىاث مً بضاًت ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ.
ل ً٨باإلا٣ابلً ،جب الاٖترا ٝبإن ال٩ىٍذ ٢ض ؾمدذ لليؿاء مىظ ػمً بُٗض بدكُ٨ل
"اجداص الجمُٗاث
ظمُٗاث وخغ٧اث وؿاثُت ،وؤبٗض مً طلٞ ٪هي جضٖم ؤَمها مشل
اليؿاثُت ال٩ىٍدُت" التي حٗخبر اإلاجمىٖت اليؿاثُت الىخُضة التي ٌؿمذ لها بذمشُل ال٩ىٍذ
ٖاإلاُا.
٦ما جدخل اليؿاء ال٩ىٍدُاث ٖضة مىانب خ٩ىمُت ،م٘ ؤن خًىعًَ ٖلى
اإلاؿخىٍاث الُ٣اصًت الٗلُا مدضوصا ٟٞ .ي و٢ذ جدغٍغ َظٍ ألاَغوختَ ،ىا ٥امغؤة حكٛل
امغؤة
مىهب وُ٦ل وػاعة التربُت ،وَىاٖ ٥ضص مً الؿٟحراث ال٩ىٍدُاث٦ ،ما جغؤؽ
1
ظامٗت ال٩ىٍذ.
 .2ثدلـات الدوٌ وزوتُة كلى املادة  7مً اثلاكُة خلىق املسأة:
ل٣ض جدٟٓذ ٧ل مً اؾباهُا واًغلىضا ٖلى اإلااصة الشالشت مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة٦ ،ما جدٟٓذ ؤإلااهُا وبلجُ٩ا ٖلى اإلااصة الؿابٗت مً َظٍ
2
الاجٟاُ٢ت ألؾباب ٚحر ألاؾباب التي اخخجذ بها ال٩ىٍذ.
ٞدؿب اؾباهُا ٞةنها ؾخُب ٤هو اإلااصة الشالشت مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة مً صون اإلاؿاؽ
بُبُٗت بٌٗ الىْاث ٠التي ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن ُمؿحرة بُغٍ٣ت ظُضة بال مً ٢بل الغظا٫
وؤزغي مً ٢بل اليؿاء  ،ِ٣ٞؤبٗض مً طلٞ ٪هي حؿخض ٫ب٣اهىنها الىَجي.
ؤما اًغلىضا ٞةنها ج٣بل جُبُ ٤اإلااصة الشالشت ل ً٨بخدُٞ ٟٔما ًسو:
ٖ .1مل اليؿاء اإلاتزوظاث في الىْاث ٠الٗامت؛
 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ال٩ىٍذ.
ؤهٓغ
 2للخهىٖ ٫لى الىو الغؾمي لخدٟٓاث الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة: ،
Haut Commissariat aux droits de l'homme, http://www.ohchr.org/french/contact.htm
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 .2اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظاُٞ ٫ما ًسو بٌٗ الىْاث ٠الٗامت؛
٦ .3ما ال حٗخبر َغص اليؿاء مً الىْاث ٠الٗامت ألؾباب مىيىُٖت ؤو ظؿضًت
وٖضم بلؼامُت الخدا ١اليؿاء بىُْٟت اإلادلٟحن ٖمال جمُحزًا.
وُٞما ًسو ؤإلااهُاٞ ،ل٣ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة الؿابٗت
اليؿاء في خمل الؿالح ألن ال٣اهىن ألاإلااوي ال ٌؿمذ بظل.٪
ؤما بلجُ٩ا ٞةنها ال ج٣بل ؤن جمـ َظٍ اإلااصة بإخ٩ام اإلااصة
بلجُ٩ا ُٞما ًسو ٖلى الخىالي:

(ب) ُٞما ًسو مكاع٦ت
 38و 60مً صؾخىع

قٛل وُْٟت هاثب ألنها مً خ ٤ؤبىاء اإلال ٪وألامغاء الظ٧ىع ِ٣ٞ؛خ ٤مماعؾت الؿلُاث اإلالُ٨ت والتي هي ٦ظل ٪خ٨غا للغظا.ِ٣ٞ ٫اهُال ١مما ؾب٢ ،٤ض ٌكاع٦ىا ال٨شحرون في اؾخٛغاب جدٟٓاث َظٍ الضو٫
زهىنا وؤنها حٗخبر "٢ضوة" لٛحرَا ُٞما ًسو اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت
وخ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى وظه الخدضًض.
وؤٚغب مً ٧ل طل ،٪الٗباعاث التي اؾخٗملتها َظٍ الضو ٫لخبرًغ جدٟٓاتها بدُض ال
جسلى مً الخمُحز ٞ .اؾباهُا مشال حٗتر ٝبإهه ًىظض "وْاث ٠ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن ُمؿحرة
بُغٍ٣ت ظُضة بال مً ٢بل الغظا ،"٫واًغلىضا التي لها هٓغة زانت لليؿاء اإلاتزوظاث ُٞما
ًسو ج٣لضَم وْاثٖ ٠امت٦ ،ما ال حٗخبر َغص اليؿاء ألؾباب ظؿضًت ٖمال جمُحزًا.
وؤزحرا بلجُ٩ا التي ججٗل قٛل وُْٟت هاثب مً خ ٤ؤبىاء اإلال ٪وألامغاء الظ٧ىع
 ،ِ٣ٞوم٘ َظا ٞل٣ض اٖتريذ ٦ما ؾجري في الٟهل الشاوي مً َظٍ ألاَغوختٖ ،لى
جد ٟٔال٩ىٍذ ٖلى اإلااصة  7مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
وٖمىما ،ل٣ض ٕ اهذ اليؿاء ألاوعوبُاث بلى ػمً ٢غٍب ظضا مً الخمُحز يضًَ في
اإلاجا ٫الؿُاسخيٟٞ ،ي بغٍُاهُا مشال ،اٖترٞذ وػٍغة ؾاب٣ت ٖكُت الاهخساباث الدكغَُٗت
التي اوٗ٣ضث في ؾىت  1997وٞاػث ٞحها الٗضًض مً اليؿاء بإن:
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" مغخلت جاعٍسُت ٢ض ججاوػهاَا ولً هغظ٘ بلى السل ،٠ل٣ض خهلذ حػيًغاث ظظعٍت في
1
بًٗت ؤؾابُ٘ في بغٍُاهُا بِىما جُلب طل ٪في اإلااضخي ؾىىاث ٦شحرة بل وختى ٖهىع".
ٞل٣ض صزلذ ؤو ٫امغؤة بلى البرإلاان البرًُاوي في ؾىت  1919ومىظ طل ٪الخاعٍش 166
امغؤة  ِ٣ٞجدهلذ ٖلى مٗ٣ض في البرإلاان ،ؤي بمٗض 6 ٫وؿاء ل٩ل ٞترة حكغَُٗت.
ؤما في ؾىت ٞ 1997ل٣ض ٞاػث اليؿاء بـ  120مٗ٣ضا مً ؤنل  ،659ؤي بيؿبت
 .%18.2وحٗخبر َظٍ اليؿبت ؤ٦بر بسمـ مغاث مً اليؿب اإلاٗخاصة في بغٍُاهُا مىظ نهاًت
الخغب الٗاإلاُت الشاهُت٦ ،ما ؤن َظٍ اليؿبت مغجحن ؤ٦بر مً وؿبت هجاح اليؿاء في
الاهخساباث الدكغَُٗت لؿىت .1992
وَٗىص ؾبب هجاح ا ليؿاء في بغٍُاهُا في قٛل ٖضة م٣اٖض في البرإلاان بلى وكاَهً
الؿُاسخي ،بدُض بضؤن خُاتهً الؿُاؾُت ًٖ َغٍ ٤الاهسغاٍ في ؤخؼاب وخغ٧اث
ؾُاؾُت والترشر الهخساباث اإلاجالـ اإلادلُت.
ٞغبما َظٍ هي هُ٣ت اهُال ١اإلاكىاع الؿُاسخي الظي مً اإلاٟغوى ؤن جدبٗه اليؿاء
ٖبر الٗالم مً ؤظل ؤن ً٩ىن لهً جمشُال ؤ٦بر ٖلى مؿخىي البرإلااهاث.
ً
ؤما ُٞما ٌٗىص بلى الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في الٗالم ٞةن ألاع٢ام لً ج٣ل جإزحرا
ً
ؾلبُا ٖلى وي٘ اإلاغؤة بك٩ل ٖام بدُض في ؤلاخهاءاث التي وػٖتها ألامم اإلاخدىضة ٖلى
اإلاكاع٦حن في ماجمغ بُجُىً ٜدبحن ؤهه:
جماعؽ اإلاغؤة خ٣ى٢ها الؿُاؾُت في الٗالم بيؿبت مخضهُت لم جؼص في ؤًٞل الخاالثًٖ ِ٣ٞ %15؛
ً
 وؤهه ال ًىظض الُىم مً بحن  184ؾٟحرا لضي ألامم اإلاخدىضة بال ؾذ ؾٟحراث؛وؤهه في الٗام ٧ 1993ان َىا ٥ؾخت بلضان  ِ٣ٞجغؤؽ خ٩ىماتها امغؤة؛ وؤن ال٣غاع الؿُاسخي الىَجي وؤلا٢لُمي والضولي ال ًؼا ٫في ًض الغظل ؾىاء ٧ان َظاً
ً
ً
الغظل ؾُاؾُا ؤم نىاُٖا ؤم ٖؿ٨غٍا ؤم زال ٝطل٪؛
1 International Herald Tribune op. cit, voir également: Anne-Sophie Divanon, op.cit. p 83.
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وؤن الخمشُل اليؿاجي في اإلاجالـ الدكغَُٗت في بٌٗ صو ٫ؤوعوبا الل عُ٢ت ٢ضً
جضوى ٦شحرا بٗض انهُاع ألاهٓمت الاقتراُ٦ت ٞحهاٟٞ ،ي اهخساباث  1990في عوماهُا مشال ٧ان
الخمشُل اليؿاجي في البرإلاان ٞ %33خ٣لو بلى  %3.5وفي الٟضعالُت الدكُُ٨ت -الؿالُٞت
ج٣لو مً  %29.5بلى  % 6وفي بلٛاعٍا مً  %21بلى  %8.5وفي َىٛاعٍا مً  %20.9بلى
.% 7
وَؿخيخج ؤخض الباخشحن ؤن َظا الخضوي في الخمشُل اليؿاجي في صو ٫ؤوعوبا الكغُ٢ت
ً
لِـ ٖاثضا بلى وي٘ اإلاغؤة وجسلٟها الؿُاسخي اإلاٟاجئ وبهما بلى حُٛحر الىٓام الؿُاسخي
الظي ٧ان ًٟغى وؿبت مٗ٣ىلت في الخمشُل وٖىضما حٛحر بلى هٓام عؤؾمالي ٚحر مىًبِ
ؤنبذ الغظاٌ ٫ؿٗىن بلى ف به اخخ٩اعٍت ؾُاؾُت ياُٚت في بَاع اللٗبت الغؤؾمالُت
1
الًاُٚت هي ألازغي.

املؼلل الثاوي:
وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الدوٌ اللستُة
ل٣ض ؾاَمذ خغ٧اث الخدغع التي ٖغٞتها ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى زل ٤هىٕ مً
اإلاىاَىت ٖىض اليؿاء وػعٕ مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء في اإلاجا ٫الؿُاسخي.
ول٣ض ؾاٖض َظا الىي٘ اليؿاء الٗغبُاث في مسخل ٠الضو ٫الٗغبُتُٞ ،ما ٖضا
ال٩ىٍذٖ ،لى الخهىٖ ٫لى خ٣ى٢هً الؿُاؾُت مً زال ٫جمخٗهً بد ٤الخهىٍذ وخ٤
2
الترشر إلاسخل ٠الاهخساباث التي جىٓمها صولهً.
وٖلُه ٞةهىا ؾىسهو اإلاُلب الخالي لضعاؾت ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في
باقي الضو ٫الٗغبُت و٣ٞا للمُُٗاث التي جم٨ىا مً الخهىٖ ٫لحها٦ ،ما ؾيخىٖ ٠٢ىض
1
ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في الٗالم مً باب اإلا٣اعهت :ِ٣ٞ
 1ق ٤ُٟاإلاهغي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2ؤهٓغ مضازلت الض٦خىعة هٟحن مؿٗض في ماجمغ " جسهُو م٣اٖض لليؿاء في الهُا٧ل الاهخسابُت " ًٖ ،الكب٨ت الٗغبُت إلاٗلىماث
خ٣ى ١ؤلاوؿانwww.hrinfo.org/egypt/ecwr/http://:
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اللسق وٌ:
وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الدوٌ اللستُة الشماٌ إفسٍلُة
وؾى ٝهضعؽ جدذ َظا الٗىىان ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ٧ل مً
الجؼاثغ ،مهغ الجماَحرًت اللُبُت ،اإلاٛغب وجىوـ:
2

 .1وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الجصائس:

ل٣ض ؾاٖضث اإلاكاع٦ت الٟٗالت لليؿاء الجؼاثغٍاث في خغب الخدغٍغ اإلاجُضة ،في
الاٖترا ٝلهً ب٩ل خ٣ى٢هً الؿُاؾُت ٦ما ظىبتهً ؤن ً ً٨ضخُا للمُُٗاث ولأل٩ٞاع
الخ٣لُضًت التي ٖ ً٦غيت لها مشُلتهً في الضو ٫الٛغبُت.
ول٣ض ٦غؾذ الجؼاثغ ٧اٞت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة وظٗلتها مً خ٣ى ١ؤلاوؿان
ألاؾاؾُت بدُض ههذ ٖلحها في ٧ل صؾاجحرَا ،بضءا مً صؾخىع  8ؾبخمبر/ؤًلى1963 ٫
(اإلااصة  )13وصؾخىع  22هىٞمبر/حكغًً زاوي  1976الظي زهو اإلااصة  42ب٩املها
لخ٣ى ١اليؿاء بط جىو ٖلى ؤهه ًً " :مً الضؾخىع ٧ل الخ٣ى ١الؿُاؾُت  ...للمغؤة ".
٦ما هو ٖلى َظٍ الخ٣ى ١الضؾخىع الخالي اإلااعر في
3
 ،1996وطل ٪مً زال ٫اإلااصة .50

 28هىٞمبر/حكغًٍ زاوي

ول٣ض ؤٖاصث مسخل ٠ال٣ىاهحن الجؼاثغٍت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم الاهخساباث نُاٚت َظٍ
الخ٣ى ١الضؾخىعٍت وؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض اٖخبرث خ ٤الخهىٍذ خ٣ا وواظب في طاث
4
الى٢ذ.
وٖلى يىء َظٍ الىهىم ال٣اهىهُت ًد ٤للمغؤة في الجؼاثغ مشلها مشل الغظا ٫في
ج٣لض وْاثٖ ٠امت في الضولت ،الخهىٍذ والترشر ختى للمىانب الغثاؾُت ،له ا خ٤

:

الؿاب٤
.
 1ؤهٓغ مسخل ٠ج٣اعٍغ اإلاىٓمت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان في الىًَ الٗغري ،اإلاغظ٘
 2ؤهٓغ بدشىا لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.27-15
 3ج٣ابلها اإلااصة  47مً الضؾخىع اإلاٗض ٫اإلااعر في ُٟٞ 22غي .1989
 4ؤهٓغ بدشىا لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.18
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بوكاء ؤخؼاب ؾُاؾُت ،ظمُٗاث وه٣اباث وجغؤؾها ،لها خ ٤الخٗبحر ًٖ ؤعائها ب٩ل خغٍت
1
وركتى الىؾاثل و٦ظا ٖ٣ض اظخماٖاث وجىُٓم مٓاَغاث.
ؤما ٖلى ؤعى الىاٞ ،٘٢ان وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في اإلاجالـ اإلاىخسبت الػالذ
مىسًٟت م٘ ؤن ؤخضر اهخساباث حكغَُٗت هٓمذ في الجؼاثغ ؾىت ٢ 2002ض قهضث
ػٍاصة في ٖضص اليؿاء ؤًٖاء "اإلاجلـ الكٗبي الىَجي " مً  13بلى ( 25مً مجمىٕ 389
2
ًٖىا).
٦ما ٖحن عثِـ الخ٩ىمت ٖلي بً ٞلِـ ؤعر٘ وؿاء في مىهب وػٍغاث وؤعرٗت وُ٦الث
وػاعة ،وفي ماًى /ؤًاع  ،2003اخخ ٟٔؤخمض ؤوٍخي بهً في وػاعجه الخالُت.
وفي ٖهض الغثِـ الر الي الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ بىجٟلُ٣تُٖ ،يذ ألو ٫مغة في جاعٍش الجؼاثغ
امغؤة في مىهب وا ،٫وزالر عثِؿاث َُئت ً٢اثُت وؾٟحرجحن.
٦ما اعجٖ ٟ٘ضص اليؿاء اللىاحي ًخضعبً ً٣٦اة في ؤٚؿُـ  /آب  2001مً  15بلى
3
 137امغؤة مً مجمىٕ  404مخضعبحن.
وفي ألازحرً ،جب ؤلاقاعة بلى ؤن مؿاٍ مت اليؿاء في الخُاة الؿُاؾُت في الجؼاثغ
مهمت ظضا مً زال ٫ألاخؼاب الؿُاؾُت الى٣اباث واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،ؤي ٠بلى
4
طل ،٪جًم ظمُ٘ ألاخؼاب الؿُاؾُت الغثِؿُت ؤ٢ؿاما وؿاثُت.
1 Algérie, deuxième rapport périodique soumis par les Etats parties au comité des droits économiques, sociaux et
culturels en vertu de l'article 16 et 17 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux culturels, op. cit.,
para. 41.
 2ؤي اعجٟٗذ وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في َظا اإلاجلـ مً  %3.34بلى .ِ٣ٞ %6.42
 3بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ الجؼاثغ ،عاظ٘ ٦ظل:٪
Observations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Algérie janvier 2005, in:
http://www.aidh.org/femmes/images/cedaw-algérie.pdf
4 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Algérie, 27/01/99.
A/54/38, paras.41-94. Vingtième session 19 janvier-5 février 1999, rapport initial de l'Algérie (CEDAW/C/DZA/1 et
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 .2وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في مصس:
ل٣ض ٧اٞدذ اليؿاء اإلاهغٍاث مىظ اؾخ٣اللهً٦ ،ما عؤي ها ؤٖالٍ ،مً ؤظل الخهى٫
ٖلى خ٣ى٢هً الؿُاؾُت و٧ان البض الاهخٓاع بلى ٚاًت زىعة ً 23ىلُى/جمىػ  1952مً ؤظل
الاٖترا ٝلهً بهظٍ الخ٣ى.١
٨ٞغؾها صؾخىع مهغ لؿىت  1956بدُض جىو اإلااصة  11مىه  " :جٟ٨ل الضولت
الخى ٤ُٞبحن واظباث اإلاغؤة هدى ألاؾغة وٖملها في اإلاجخم٘ ومؿاواث َا بالغظل في مُاصًً
الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت صون ؤلازال ٫بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
ل ً٨بالغظىٕ بلى ؤعى الىا ،٘٢هجض ؤن مكاع٦ت اليؿاء في الخُاة الؿُاؾُت بمهغ
يئُلت ظضا ما ص ٘ٞباإلااجمغ الىَجي لليؿاء اإلاهغٍاث بلى جدٟحز اليؿاء ٖلى اإلاكاع٦ت
ب٨شاٞت في اهخساباث ؾىت  2000ؾىاء مً زال ٫الخهىٍذ ؤو ختى الترشر.
ول٣ض ؤصي َظا الىي٘ بلى وعي اليؿاء اإلاهغٍاث بإَمُت مكاع٦تهً في الخُاة الٗامت
في صولهً  .وٍٓهغ طل ٪ظلُا مً زال ٫اعجٟإ وؿبت اإلاغشخاث وختى الٟاثؼاث ،بدُض في
ؾىت ٧ 1995ان ٖضص اإلاغشخاث لالهخساباث الىُابُت ٞ 87اػث مجها  5وؿاء  ،ِ٣ٞؤما في
1
ؾىت ٞ 2000ل٣ض اعجٖ ٟ٘ضص اإلاغشخاث بلى  120وٞاػث  7مجها.
ول ً٨باإلا٣ابل ،ؤصث الؿُاؾاث الخ٩ىمُت الخالُت بلى خغمان اليؿاء مً ٞغنت
ً
الٗمل ً٣٦اة؛ ُوٍظ٦غ ؤن اؾدبٗاص اإلاغؤة مً الٗمل في ؾل ٪الً٣اء لِـ مىهىنا
ً
ٖلُه في ال٣اهىن ،ول٨ىه ؤمغ ًخٗل ٤باإلاماعؾت وٍمشل اهتها٧ا للضؾخىع اإلاهغي واللتزاماث
2
مهغ الضولُت بٗضم الخمُحز بحن الجيؿحن.
وٖلُه ،حٗخبر لجىت مىاًَت الخمُحز يض اإلاغؤة " ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت لليؿاء في
مهغ في خالت ؾِئت هدُجت لالٖخ٣اصاث الخمُحزًت التي ماػالذ ؾاثضة ٞحها٦ ،ما لم ججض
Corr.1 et Add.1) à ses 406e, 407e et 412e séances, tenues les 21 et 26 janvier 1999 (voir CEDAW/C/SR.406, 407 et
412), para. 48-63.
1 Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République arabe d'Égypte, Para. 312-358.
َُ 2ىمً عاًدـ ووحل  ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان الخ٣غٍغ الٗالمي .2005
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ٖضص اليؿاء اللىاحي ٌكٛلً وْاثٖ ٠امت ٧ا ٝوحؿاءلذ ًٖ ؾبب ٖضم قٛل اإلاغؤة
مىهب ٢اى م٘ ؤن ال٣اهىن اإلاهغي ال ًمى٘ طل".٪
وخؿب مىٓمت َُىمً عاًدـ ووحل ٞةن الؿُاؾاث الخ٩ىمُت الخالُت هي التي
ً
ؤصث بلى خغمان اليؿاء مً ٞغنت الٗمل ً٣٦اة؛ وَظا ًمشل اهتها٧ا للضؾخىع اإلاهغ ي
1
واللتزاماث مهغ الضولُت ُٞما ًسو ٖضم الخمُحز بحن الجيؿحن.
وٖلى َظا ألاؾاؽ َلبذ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة مً مهغ اجساط
بظغاءاث حكغَُٗت اؾخصىاثُت مً ؤظل يمان مكاع٦ت وؿاثُت ؤ٦بر وبطا جُلب ألامغ بٖاصة
ج٨غَـ هٓام ال٩ىجا مشل ما ٧ان ٖلُه ألامغ بمىظب ال٣اهىن ع٢م  22لؿىت  ،1979ل٩ي
2
ٌؿمذ ليؿبت مُٗىت مً اليؿاء في مهغ ؤن جهل بلى مىانب اجساط ال٣غاع.
وفي هٟـ الؿُا ،١اؾدكٗغ اإلاغ٦ؼ اإلاهغي لخ٣ى ١اإلاغؤة يغوعة جيؿُ ٤الجهىص
والٗمل اإلاكتر ٥لضٖم وجىمُت مكاع٦ت اإلاغؤة وجسهُو م٣اٖض لليؿاء (ال٩ىجا) جم٨جها
مً الىنى ٫بلي جمشُل ًخالءم وم٩اهتها ٖلي اإلاؿخىٍاث الىَىُت والٗغبُت ٞ .ىٓم في 3
ؤبغٍل/هِؿان  2005ماجمغ "جسهُو م٣اٖض لليؿاء " إلاىا٢كت حٗضًل ٢اهىن مباقغة
3
الخ٣ى ١الؿُاؾُت في مهغ.
 .3وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الجماَيرًة اللُحُة:
جخمخ٘ اليؿاء اللُبُاث ب٩امل خ٣ى٢هً الؿُاؾُت بدُض لهً الخ ٤في الاهخساب وفي
الترشر٦ ،ما لهً الخ ٤في قٛل مىانب ٖامت في الضولت.
وم٘ َظا ٞةنهً ٌٗاهحن مشل هًحراتهً في ٧ل مً الجؼاثغ ومهغ مً ٖضم مماعؾت
َظٍ الخ٣ى٦ ١ما ًجب ٖلى ؤعى الىا.٘٢
َُ 1ىمً عاًدـ ووحل ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الٗالمي  ،2005مهغ:
http://www.hrw.org/arabic/info
2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes contre Egypte, Vingtquatrième session, 15 janvier-2 février 2001. par. 340-341.
 3اإلاغ٦ؼ اإلاهغي لخ٣ى ١اإلاغؤة ًٖ ،الكب٨ت الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿانwww.hrinfo.org/egypt/ecwr/http://:
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ول٣ض صَ ٘ٞظا بالجماَحرًت ا للُبُت باجساط بظغاءاث ٖلى مؿخىي الؿلُت الخىُٟظًت
مً ؤظل الؿماح لليؿاء بكٛل مىانب في الً٣اء ،وباالقترا ٥في اإلااجمغاث الكٗبُت
٦ما ؤوكإث ؤ٧اصًمُت ٖؿ٨غٍت للبىاث.
ؤبٗض مً طلٞ ،٪ةن ألامحن اإلاؿاٖض في اإلااجمغ الكٗبي هي امغؤة ،ول٣ض ٧لٟذ ٖلى
وظه الخدضًض باالَخمام ب٧ل ألامىع التي جمـ اإلاغؤة مً خُض وي٘ بغامج حؿمذ باهضماط
اليؿاء في ٧ل مجاالث الخُاة الاظخماُٖت ،الش٣اُٞت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت  .باإلياٞت بلى
طل ٪حؿهُل ونى ٫اليؿاء بلى مىانب ؾُاؾُت وَىُت وصولُت .
وم٘ َظا جيخ٣ض لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ويُٗت الخ٣ى ١الـ
للمغؤة في الجماَحرًت اللُبُت لؿببحن:1

ًاؾُت

 .1حٗخبر اإلاجخم٘ اللُبي مجخم٘ ط٧ىعي "ً "patriarcalجؿض الخمُحز بحن اليؿاء
والغظا ٫وٍخجلى طل ٪مً زال ٫بُٖاء نالخُت البذ في الً٣اًا التي جسو اليؿاء بلى
ؤظهؼة زانت مك٩لت مً وؿاء ِ٣ٞ؛
٦ .2ما جيخ٣ض اللجىت الؿُاؾت اللُبُت ا لتي ججٗل اليؿاء ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘
الغظا ٫في مجا ٫خمل الؿالح واإلاكاع٦ت في الخغوب ول ً٨في الخُاة الٗاصًت خ٣ى٢هً
الؿُاؾُت مهضوعة.
بٗض ٢غاءة َظًً الاهخ٣اصًً ،وؿخٛغب مى ٠٢لجىت خ٣ى ١اإلاغؤة مً ؾُاؾت
الجماَحرًت اللُبُت التي جتر ٥نالخُت الٟهل في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باليؿاء بلى اليؿاء
زانت وؤن الٛاًت مً مكاع٦ت اليؿاء في الخُاة الٗامت الؾُما في ألاظهؼة الدكغَُٗت
وؤزظ ال٣غاعَ ،ى إلاؿاَمتها في وي٘ ؾُاؾاث و٢ىاهحن ؤ٦ثر ٖضال وجد٣ُ٣ا ٗٞلُا للمؿاواة
التي جُالب بها اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،ومً َظا اإلاىُل٧ ٤ان ٖلى َظٍ اللجىت خؿب
اٖذ٢اصها حصجُ٘ الجماَحرًت اللُبُت بضال مً ؤن جيخ٣ضَا ألن َظٍ الؿُاؾت ًيبػي ؤن
ج٩ىن ؾُاؾت همىطظُت.
1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne,
Jamahiriya. 12/04/94. 126. op. cit.
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 .4وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في املغسا:
ًٟ٨ل الضؾخىع اإلاٛغري خ ٤اإلاىاًَ اإلاٛغري في اإلاكاع٦ت مباقغة في الكاون الٗامت
للبلض ؤو ًٖ َغٍ ٤ممشلحن ٖىه و٢ض صٖم َظا الخ ٤مازغا بٗض الخٗضًل الضؾخىعي
ألازحر في  13ؤًلى ٫ؾبخمبر .1996
وٍخمخ٘ ٧ل مً الغظل واإلاغؤة باإلاؿاواة في الخ٣ى ١الؿُاؾُت بط ًد ٤ل٩ل مجهما ؤن
ًيخسب ؤو ؤن ً٩ىن مىخسبا و٣ٞا للماصة  8مً الضؾخىع اإلاٛغري التي جىو:
" الغظل واإلاغؤة مدؿاوٍان في الخمخ٘ بالخ٣ى ١الؿُاؾُت" ،وحٗخبر َظٍ اإلااصة ٦ما عؤًىا
في اإلاُلب الؿاب ،٤الىو الضؾخىعي الىخُض الظي ً٨غؽ اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا٫
نغاخت.
وخؿب اإلااصة  12مً الضؾخىع اإلاٛغري ٞةهه ":لجمُ٘ اإلاٛاعبت الخ ٤في ج٣لض الىْاث٠
الٗامت".
وعٚم جإُ٦ض الضؾخىع اإلاٛغري ٖلى الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ٖلى وظه الخدضًض،
ٞةهه بالغظىٕ بلى ؤعى الىا ،٘٢هجض ؤن مكاع٦ت اليؿاء في الخُاة الؿُاؾُت في اإلاٛغب
يئُلت ظضا ،وال جسخلٖ ٠لى ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في الضو ٫التي جىاولىاَا
1
في ألاٖلى.
2

 .5وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في ثىوع:

جخهضع جىوـ ظمُ٘ الضو ٫الٗغبُت مً خُض ٧ىنها ؤ٦ثر صولت ج٣ضمُت ٖىض وي٘
ال٣ىاهحن التي تهخم بً٣اًا اإلاغؤة  .وٍخجؿض طال٦ ٪ظل ٪في التزام الخ٩ىمت الخىوؿُت
بةصماط اإلاغؤة في الخىمُت البكغٍت مً زال ٫الاَخمام بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن  .ومً
ظهت ؤزغيٞ ،ل٣ض ؤوكئذ ؤو ٫مىٓمت وؿاثُت في جىوـ في ؾىت  ،1936ؤي ٖكغًٍ ؾىت
٢بل خهىلها ٖلى الاؾخ٣ال.٫
 1اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الضوعي الغاب٘ للمٛغب و٣ٞا للماصة

 40مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت

والؿُاؾُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ جىوـ.
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وم٘ َظا حكٛل اإلاغؤة في جىوـ ٖضصا ٢لُال وؿبُا مً الىْاث ٠الخ٩ىمُت الٗلُا (%3
ٖلى اإلاؿخىي الىػاعي) ولَ ً٨ىاٖ ٥ضص مً الهُئاث الخ٩ىمُت التي ؤؾؿذ زهُها
للخٗامل م٘ قاون اإلاغؤة مً ؤَمها  " :وػاعة اإلاغؤة والكاون الٗاثلُت " و"اللظىت الىَىُت
للمغؤة والخىمُت" و"اإلاجلـ الىَجي للمغؤة وألاؾغة".
٦ما ٞاػث اإلاغؤة في الاهخساباث الىُابُت لٗام  1999بـ  21مٗ٣ضا مً مجمىٕ 182
مٗ٣ضا هُابُا ،ؤي بيؿبت  .%11.53وحٗخبر َظٍ اليؿبت ٢غٍبت ظضا مً مٗض ٫وؿبت
مكاع٦ت اليؿاء في بغإلااهاث الضو ٫ألازغي ،الؾُما ألاوعوبُت ،بدُض بلٛذ َظٍ اليؿبت في
1
ؾىت .%15 ،2004
ؤبٗض مً طلٌٗ ،٪خبر مؿخىي جمشُل اإلاغؤة ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي في جىوـ ،ؤًٞل مىه
ٖلى اإلاؿخىي الىَجي خُض حك٩ل اليؿاء  %17مً ؤًٖاء اإلاجالـ البلضًت الخىوؿُت.
ٖالوة ٖلى اإلااؾؿاث الخ٩ىمُتٞ ،ةن اإلاغؤة في جىوـ ،ممشلت ؾُاؾُا ًٖ َغٍٖ ٤ضص
مً ظماٖاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،ؤ٦بر َظٍ الجماٖاث "الاجداص الىَجي للمغؤة الخىوؿُت " وَى
مىٓمت وَىُت طاث اهخماء خ٩ىمي وجل٣ى الضٖم مً الخ٩ىمت.
٦ما جيكِ َىا ،٥ظماٖاث ؤزغي مشل "الجمُٗت الخىوؿُت لليؿاء الضًم٣غاَُاث"،
التي حؿاَم بك٩ل ٗٞا ٫في مىا٢كت ً٢اًا اإلاغؤة وبزاعة الغؤي الٗام خىلها.
٦ما ؤن جىوـ هي م٣غ "مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدض والخىزُ ٤وؤلاٖالم خى ٫اإلاغؤة " وَى
مً ؤَم مغا٦ؼ الضعاؾاث اليؿاثُت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت.

اللسق الثاوي:
وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في دوٌ الشسق وطؽ
وؾى ٝهضعؽ جدذ َظا الٗىىان
ألاعصن ،لبىان وؾىعٍت:

ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ٧ل مً

ٞ 1غٍضة ٚالم بؾماُٖل ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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1

 .1وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في زدن:

ل٣ض مىدذ اإلاغؤة ألاعصهُت ٖام  1974خ ٤الاهخساب والترشر لًٗىٍت مجلـ
الىىاب ،ؤما خ٣ها في ًٖىٍت اإلاجالـ البلضًت وال٣غوٍت ٞل٣ض ٢غع لها في ٖام .1982
ؤما ُٞما ًسو جىلي اإلاىانب الٗامت في الضولتٞ ،ل٣ض ههذ اإلااصة  6مً الضؾخىع
ألاعصوي ٖلى ما ًلي  " :جٟ٨ل الضولت الٗمل والخٗلُم يمً خضوص بم٩اهُاتها وجٟ٨ل
الُمإهِىت وج٩اٞا الٟغم لجمُ٘ ألاعصهُحن".
٦ما ههذ اإلااصة  22مً الضؾخىع ٖلى ؤن:
(ؤ) ل٩ل ؤعصوي خ ٤جىلي اإلاىانب الٗامت وبالكغوٍ اإلاُٗىت بال٣ىاهحن ؤو ألاهٓمت؛
(ب) الخُٗحن للىْاث ٠الٗامت مً صاثمت وما٢خت في الضولت وؤلاصاعاث والبلضًاث ً٩ىن
ٖلى ؤؾاؽ الٟ٨اءاث واإلااَالث".
وُٞما ًسو الدكغَٗاث ألاعصهُت التي جد٨م ٖمل اإلاىْ ٠والىُْٟت وٖلى عؤؾها
هٓام السضمت اإلاضهُتٞ ،ةن ال٣اهىن ع٢م  1لؿىت  1988الهاصع بم٣خطخى اإلااصة  120مً
الضؾخىع ألاعصوي ،لم ًمحز بحن الجيؿحن في الخُٗحن والتر ُ٘ٞومؿخىي الىْاث ٠ؤلاصاعٍت
التي ًخىالَا اإلاىْٟىن وؤلاصاعٍىن.
٦ما ؤ٦ض اإلاُشا ١ألاعصوي ٖلى ؤن اإلاغؤة قغٍ٨ت للغظل في جىمُت اإلاجخم٘ ألاعصوي
وجُىٍغٍ مما ً٣خطخي خ٣ها الضؾخىعي و ال٣اهىوي في اإلاؿاواة وجمُ٨جها مً ؤزض صوعَا
الصخُذ في بىاء اإلاجخم٘ وج٣ضمه.
ول٣ض ؤُٖذ الدكغَٗاث ألاعصهُت اإلاغؤة خ٣ى٢ها الؿُاؾُت وهي الخ٣ى ١اإلاترجبت ٖلى
٧ىنها مىاَىت ؤو ٞغصا ًيخمي بلى صولت مُٗىت بمىظب الجيؿُت التي جدملها ولها اإلاكاع٦ت
في بصاعة وحؿُحر قاون الىًَ.

 1ؤهٓغ حٗلُ ٤اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى الخ٣غٍغًٍ ألاو ٫والشاوي اإلا٣ضمحن مً ألاعصن اإلاغظ٘ الؿاب٣ٞ ،٤غة
 .187 -145ؤهٓغ ٦ظل ٪بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ألاعصن.
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ٟٞي َظا اإلا٣ام جىو اإلااصة  42مً الضؾخىع  " :ال ًلي مىهب الىػاعة بال ؤعصوي "
وبالخالي ٞةن اإلاغؤة بد٨م الجيؿُت ًم ً٨ؤن جخىلى الىػاعة وؤن حكاع ٥الؿلُت الخىُٟظًت .
و٢ض جىلذ اإلاغؤة ألاعصهُت مىهبا وػاعٍا في ٖامي  1980و.1984
الؿُاؾُت والٗامت في ألاعصن جدؿىا
وٖلُه ،ؤخغػث مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة
مخىايٗا زانت مىض الخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،خُض ؤٖا٢ذ ج٣ضم ألاهماٍ
الاظخماُٖت والش٣اُٞت الؿاثضة التي لم جىٟخذ بٗض لخ٣بل جل ٪الخُٛحراثٞ ،إنبدذ جٓهغ
اليؿاء باؾخمغاع مٗضالث مكاع٦ت في الا٢ترإ ؤٖلى مً مٗضالث الغظا.٫
ول ً٨بالم٢ابل ؤخغػث اإلاغؤة ج٣ضما ؤ٢ل في الخهىٖ ٫لى اإلاىهب الاهخساري ،بدُض
ازغ الاهخساباث البرإلااهُت لؿىت  1997جغشخذ  17امغؤة ولم جٟؼ ؤًت واخضة مجها ،ومىظ
طل ٪الخاعٍش ،ال جىظض ؤي امغؤة بحن ؤًٖاء مجلـ الىىاب.
وفي اهخساباث ؾىت  ،1999وعٚم جغشر  99امغؤة لًٗىٍت مسخل ٠المظالـ اإلادلُت
ألاعصهُت ،جم٨ىذ  10وؿاء  ِ٣ٞمً الٟىػ بم٣اٖض ٞحها.
٦ما جب٣ى اليؿاء في ألاعصن مؿدبٗضاث ًٖ اإلاىانب الخ٩ىمُت بلى خض ٦بحرٞ ،خ٣غٍبا
٧ل الخ٩ىماث التي حك٩لذ بٗض ؾىت  ،1993ؤي بٗض اهًمام ألاعصن بلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة،
ال جىظض ٞحها بال وػٍغة واخضة  ،ِ٣ٞؤما ا لىػاعة الخالُت ٟٞحها وػٍغة واخضة وزالر وؿاء
مً ألاُٖان.
وم٘ َظا ٞةهه في ؾىت  2000وألو ٫مغة في جاعٍش ألاعصن ٧ان هاثب عثِـ الىػعاء امغؤة.
وَىا ٥خالُا ٦ظل ٪ؾب٘ وؿاء مً ؤًٖاء الجهاػ الً٣اجي ٦ .ما ًىظض في ألاعصن ؤظهؼة
وَىُت للجهىى باإلاغؤة ًٖ َغٍ ٤حؿهُل ونى ٫آعائها ٖلى مؿخىي ال٣اٖضة الكٗبُت
الٗغًٍت بلى ناوعي ال٣غاعاث.
وخؿب ممشلت ألاعصن ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اإلاغؤةً ،غظ٘ ؾبب ٖضم مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الٗامت في ألاعصن بك٩ل ؤؾاسخي بلى
الىا ٘٢الؿُاسخي والا٢خهاصي الؿاثض َىا.٥
ؤما ا٫لجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٞةنها حٗخبر ٖضم مكاع٦ت اليؿاء في
الخُاة الٗامت في ألاعصن ٌك٩ل هىٕ مً ٖضم الخىاػن الؿُاسخي ،ومً ؤظل ججىب طل٪
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ج٣ترح ٖلى ألاعصن الخٗاون م٘ ألاخؼاب الؿُاؾُت والى٣اباث لؼٍاصة ٖضص اليؿاء اإلاىخسباث
وختى اإلاُٗىاث في وْاثٖ ٠امت٦ ،ما حصج٘ جُبُ ٤هٓام "ال٩ىجا" و٣ٞا للماصة ٣ٞ 4غة 1
1
مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
ُ
وٖلُه ومً ؤظل جد ٤ُ٣ؤوؾ٘ مكاع٦ت لليؿاء في اإلاجالـ الدكغَُٗت٢ ،ضمذ
ٖغًٍت جىُٗ٢اث بلى الخ٩ىمت ألاعصهُت ًُُالب ٞحها بةوكاء هٓام "ال٩ىجا" بدُض ًُسهو
ٖلى ألا٢ل  %20مً اإلا٣اٖض البرإلاانًت لليؿاء ،ل ً٨عًٞذ الخ٩ىمت ألاعصهُت ٢بى ٫طل٪
اإلاكغوٕ.
ؤما ُٞما ًسو اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت السانت باإلاغؤة ٞهي جلٗب صوع
وكِ في
الخُاة الٗامت  .ول٣ض ؤزيذ اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة بهٟت زانت
ٖلى الجهىص التي جبظلها جل ٪اإلاىٓماث مً ؤظل صٖم حٗبئ ة اإلاغؤة وجمُ٨جها ٖلى ٧ل مً
الهُٗض الؿُاسخي والا٢خهاصي والاظخماعي.
٦ما ٖمض الىٓام اإلال٩ي ب٣ىة مىظ جبىؤ اإلالٖ ٪بض هللا الشاوي الٗغف ؾىت  ،1999بلى
خماًت اإلاىٓماث اليؿاثُت واْهغ اَخماما بالٗمل ٖلى جدؿحن وي٘ اإلاغؤة في ألاعصن.
ولخد ٤ُ٣ؤَضا ٝألاعصن في جُىٍغ وي٘ اإلاغؤة ،ؤؾؿذ الخ٩ىمت ألاعصهُت "اللجىت
الىَىُت للمغؤة" لإلقغاٖ ٝلى البرامج واإلاكغوٖاث.
وفي زهىم َظٍ اللجىت ،ؤونذ لجىت خ٣ى ١اإلاغؤة بإن جىٓغ الخ٩ىمت في بم٩اهُت
حٗؼٍؼ صوعَا ًٖ َغٍ ٤بعؾاء وظىصَا ٖلى ؤؾاؽ هو حكغَعي ولِـ بمىظب مغؾىم
٦ ،ِ٣ٞما َلبذ مً الخ٩ىمت ألاع صهُت ؤن حٗؼػ ٢ضعتها ٖلى نى٘ ال٣غاع وٖلى ؤلاهٟاط
وبخىٞحر مىاعص بكغٍت ومالُت ٧اُٞت لها ،وؤن جمىذ َظٍ آلالُت والًت لخل٣ي ق٩اوي جخٗل٤
2
بالخمُحز.

1 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 22ème session, 17 janvier 4 février 2000,
Observations finales Jordanie A/55/38. Para. 45.
2 Ibidem.
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 .2وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في لجىان:

1

جىو اإلااصة  7مً الضؾخىع اللبىاوي ٧ " :ل اللبىاهُحن ؾىاء لضي ال٣اهىن وَم
ًخمخٗىن ٖلى الؿىاء بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت وٍخدملىن الٟغاثٌ والىاظباث
الٗامت صون ما ٞغ ١بُجهم  ".وم٘ َظا ٞةن اإلاغؤة في لبىان ما ػالذ مؿدبٗضة بلى خض ٦بحر
ًٖ اإلااؾؿاث الؿُاؾُت عٚم الضوع اليكُِ والٟٗا ٫الظي جلٗبه في مجا ٫الخٗلُم
والا٢خهاص وزانت ؤلاٖالم.
ٞل٢ض ونلذ ؤو ٫امغؤة في جاعٍش لبىان بلى مىانب وػاعٍت بال في ؾىت  ،2004خُض
ُٖيذ وػٍغجحن في خ٩ىمت ٖمغ ٦غامي التي ٖاقذ  4ؤقهغ ،ؤما الىػاعة الخالُت ٟٞحها
امغؤة واخضة .ِ٣ٞ
ول٣ض ونلذ في الاهخساباث البلضًت التي ظغث في ماًى  /ؤًاع وٍىهُى/خؼٍغان  1998بلى
ًٖىٍت اإلاجالـ البلضًت  78امغؤة ،ؤي ما ٌٗاص %1 ٫مً مجمىٕ ؤًٖاء َظٍ اإلاجالـ.
٦ما ٧ان َىا ٥ؤعر٘ وؿاء  ِ٣ٞبحن ؤًٖاء مجلـ الىىاب الـ  128في ؾىت ،2000
ؤما في الاهخساباث الىُابُت اللبىاهُت ألازحرة ،والتي ؤُ٢مذ في قهغ ًىهُى /خؼٍغان ،2005
ٞل٣ض اعجَ ٟ٘ظا الٗضص بلى  6وؿاء هىاب.
ؤما ُٞما ًسو الً٣اءٞ ،ل٣ض اعجٖ ٟ٘ضص الً٣اة ؤلاهار بلى  ،100وَى ٌك٩ل خالُا
عر٘ الً٣اء اللبىاوي ج٣غٍبا  .وفي مٗهض الً٣اة جبل ٜوؿبت ؤلاهار خىالي الشلشحن مً
اإلاجمىٕ وٍب٣ى للً٣اة الظ٧ىع اإلاخضعظحن الشلض .ِ٣ٞ
ومً اإلاخى ٘٢ؤن جبل ٜوؿبت ؤلاهار مً الً٣اة الٗاملحن الٗام  2012الىه ،٠ألن
مٗٓم الً٣اة الظًً ًضزلىن بلى مٗهض الً٣اة َم مً ؤلاهار ،وألن الظًً ًدالىن ٖلى
الخ٣اٖض لبلى ٙالؿً ال٣اهىهُت مً الً٣اة َم مً الغظا٦ ،٫ما ؤن مٗٓم الُلبت في
2
٧لُاث الخ٣ىَ ١م مً ؤلاهار.
 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ لبىان.
 2ال٣اضخي َاع ١ػٍاصة ،الً٣اء اللبىاوي ًخجه هدى الخإهِض وزلشا َالب مٗهض الً٣اء بهار ،م٣ا ٫وكغ في ظغٍضة ألاصًب اللبىاهُت،
السمِـ  24قباٍ  ،2005الٗضص  ،378م .6

96

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

ؤما لجىت قاون اإلاغؤة التي ٦ما عؤًىا في اإلاُلب الؿاب ،٤ق٩لتها الخ٩ىمت اللبىاهُت
مً ؤظل ؤلاقغاٖ ٝلى جىُٟظ "زُت الٗمل الىَجي " للٟترة  2000-1997ومً ؤظل
جدؿحن وي٘ اليؿاءٞ ،ل٣ض ؾاَمذ بلى خض ٦بحر في ػٍاصة مكاع٦ت اإلاغؤة في الخ٩ىمت وفي
ٖملُت اجساط ال٣غاع ٦ .ما ٢امذ اللجىت بدىُٟظ بغهامج جش ٠ُ٣وَجي لخٗلُم اليؿاء
خ٣ى٢هً ولخ٣ضًم نىع اظخماُٖت ظضًضة ًٖ اإلاغؤة في الخُاة الٗامت.
٦ما جبظ ٫اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في لبىان ظهىصا َىُٖت مؿخمغة وملتزمت ؾُٗا
وعاء الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة وجىؾٗت هُا ١وعي اإلاىاَىحن في َظٍ الًُ٣ت  .ؤي٠
بلى طلٞ ،٪هي حٗمل ٖلى بٖاصة جإَُل اليؿاء اللبىاهُاث وخماًتهً ومؿاٖضتهً.
 3000مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت  .ورٌٗ َظٍ
وٍيكِ في لبىان خالُا ما ًؼٍض ٖلى
اإلاىٓماث تهخم مباقغة بً٣اًا اإلاغؤة ،بِىما جً٘ مىٓماث ؤزغي بٌٗ البرامج خى٫
اإلاغؤة مً يمً وكاَها ال٨لي.
1

 .3وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في طىزٍا:

في ٖام  1949ؤُٖذ ؾىعٍا اإلاغؤة خ ٤الاهخساب ول ً٨بكغٍ خهىلها ٖلى الكهاصة
الابخضاثُت٩ٞ ،ان َظا ؤو ٫اهخهاع ؾُاسخي جخدهل ٖلُه اإلاغؤة في الىًَ الٗغري ٧له.
وفي صؾخىع ٖام  1953مىدذ اإلاغؤة خ ٤الترشر والىنى ٫بلى اإلاجلـ الىُاري ،ولً٨
خ ٤الترقُذ بال ٖام ٖ 1959ىضما جم
يإ َظا اإلا٨ؿب ولم جىل اإلاغؤة الؿىعٍت
الاؾخٟخاء ٖلى صؾخىع الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة اإلاا٢ذ.
وجىو اإلااصة  45مً الضؾخىع الؿىعي الخالي  " :جٟ٨ل الضولت للمغؤة ظمُ٘ الٟغم
التي جدُذ لها اإلاؿاَمت الٟٗالت وال٩املت في الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت
والا٢خهاصًت وثٖمل ٖلى بػالت الُ٣ىص التي جمى٘ جُىعَا ومكاع٦تها في بىاء اإلاجخم٘ الٗغري
الاقترا٧ي".

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ؾىعٍا ،عاظ٘ ٦ظل ٪مؿٗىص ٖ٩ى اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ول٣ض خ٨م خؼب البٗض الٗغري الاقترا٧ي ؾىعٍا مىظ الٗام  1963بدُض اؾخسضم
اليؿاء ٣٦اٖضة ؾُاؾُت مؿاهضة لهٟٞ ،ي الؿبُٗىاث ٧ان ًخم ججىُض اليؿاء في ال٣ىاث
اإلاؿلخت ٖلى هُا ١واؾ٘ ،و٧انث جل ٪ال٣ىاث جًم وخضة مٓلُاث زانت.
وفي الخ٩ىمت الؿىعٍت الخالُت ،جىظض وػٍغة واخضة هي الؿُضة بشِىت قٗبان وػٍغة
اإلاٛتربحن ،وحك٩ل اليؿاء هدى زمـ الٗاملحن في الخ٩ىمت ،ل ً٨مٗٓمهً ٌٗملً في
وْاث٦ ٠خابُت وبصاعٍت.
وفي اإلا٣ابل بن ؤ٦بر وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في البرإلاان اث الٗغبُت مىظىصة في ؾىعٍا
وهي  %12بدُض جم في اهخساباث  2003اهخساب  30امغؤة لًٗىٍت مجلـ الكٗب
اإلاال ٠مً ًٖ 250ىا .ول٣ض خضصث " ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للمغؤة " َض ٝونى٫
اليؿاء بلى  % 30مً مىانب نى٘ ال٣غاع بدلى ٫ؾىت .2005
وج٨دؿب اليؿاء في ؾىعٍا ؤًًا خ ٤الالخدا  ١بال٣ىاث اإلاؿلخت بط حٗمل خالُا 414
امغؤة في ؤظهؼة ألامً والكغَت ٦ما لؿىعٍا ؾٟحرة واخضة في الساعط.
وَٗخبر الاجداص اليؿاجي الٗغري الؿىعي اإلاىٓمت الؿُاؾُت اإلاغ٦ؼٍت للمغؤة في ؾىعٍا،
ؤؾـ ٖام ٖ 1967لى ًض اثخال ٝمً الجماٖاث اليؿاثُت الؿُاؾُت والاظخماُٖت  .وَى
مىٓمت حُٛي ٧اٞت ؤهداء البالص ولضًه ٖضص ٦بحر مً ألاًٖاء الىاقُحن.
وم٘ ؤن الاجداص لِـ ظؼءا مً الخ٩ىمت ٖلى الهُٗض الغؾمي ،بال ؤن الضولت ج٣ضم
له صٖما ٧امال  .ول٣ض هٟض الاجداص ٖضصا مً اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت في مجالي الُٟىلت اإلاب٨غة
والخٗلُم.
بال ؤن مىذ اإلاغؤة الؿىعي ة خ٣ى٢ها الؿُاؾُت بٗض هًالها الُىٍل ال ٌٗجي ؤنها ٢ض
ماعؾتها بك٩ل ٧امل٣ٞ ،ض وٟ٢ذ في وظهها ٢ىي اظخماُٖت ههبذ هٟؿها للضٞإ ًٖ
امخُاػاث ومهالر مؿخمضة مً وا ٘٢الخسل ٠ومٛل٣ت بالٛحرة ال٩اطبت ٖلى الُ٣م وألازال١
والضًً.
ً 1مً ألاٖؿغ ،اإلاغؤة والخ٣ى ١الؿُاؾُت ،ؤهٓغ اإلاجلـ اليؿاجي اللبىاوي ،اإلاغؤة في ال٣ىاهحن الٗغبُت في يىء الاجٟاُ٢اث الضولُت
الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ،اإلاغظ٘ الـاب ،٤م .425
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ومً ظهت ؤزغي ،جشجي ألاٖغا ٝالاظخماُٖت الٗمي ٢ت الجظوع اإلاغؤة الؿىعٍت ًٖ
صزى ٫مجا ٫الخُاة الٗامت وًٖ ج٣ضم اإلاُالب ؾُاؾُت وبِىما قاع٦ذ ٢لت مً اليؿاء
في ٢ىة الٗمل وفي الخُاة الؿُاؾُتٞ ،ان ٚالبُتهً الٗٓمى جىانل بجبإ همِ خُاة
ج٣لُضي بدُض جدخل اإلاغؤة ٖضصا ٢لُال مً اإلاىانب الخ٩ىمُت الٗلُا.

اللسق الثالث:
وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الدوٌ الخلُجُة
وؾى ٝهضعؽ جدذ َظا الٗىىان ويُٗت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ٧ل مً
البدغًٍ ،ؾلُىت ٖمانُ٢ ،غ ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وؤلاماعاث:
1

 .1وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الجدسًٍ:

ل٣ض ازتز٢ ٫اهىن ع٢م  14لؿىت  2002بكإن مباقغة الخ٣ى ١الؿُاؾُت ،الخ٣ى١
الؿُاؾُت للمغؤة في البدغًٍ في " :خ ٤الاهخساب والترشر لالهخساباث البرإلااهُت ،واإلاكاع٦ت
في الاؾخٟخاءاث التي ًضٖى لها ظاللت اإلال".٪
البدغًًٍاث الخ ٤في الترشر
وهدُجت لهظٍ الخٛحراث الؿُاؾُت ،ؤنبذ لليؿاء
للمىانب الخ٩ىمُت وفي الخهى ًذٞ ،غشخذ  34امغؤة هٟؿها لالهخساباث البلضًت لؿىت
 8وؿاء
 2002مً بحن  320مغشخا ،وفي و٢ذ الخ ٤مً هٟـ الؿىت ،زايذ
الاهخساباث الدكغَُٗت مً بحن  174مغشخا ،ول ً٨لم جٟؼ ؤي امغؤة بمٗ٣ض في َظٍ
الاهخساباث.
وٍغظ٘ البٌٗ ٞكل اليؿاء البدغٍيُاث في الىنى ٫بلى اإلاغا٦ؼ الان جسابُت بلى الخدحز
"الظ٧ىعي" في َظا اإلاجخم٘ ،وٖضم جهىٍذ اإلاغؤة ألزتها اإلاغؤة.

 1ج٣غٍغ ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان في البدغًٍ زال ،aldemokrati.org 2002 -2001 ٫عاظ٘ ٦ظل : ٪بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي،
بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ البدغًٍ  ،عاظ٘ ٦ظل ٪مؿٗىص ٖ٩ى  ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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وٖلُه ،ؤٖلً عثِـ الىػعاء البدغٍجي ،الكُش زلُٟت بً ؾلمان آ ٫زلُٟت في
ماًى/ؤًاع  ،2000ؤن ًٖىٍت مجلـ الكىعي ؾخ٩ىن مخاخت للمغؤة ٦ .ما ٢ام اإلال٪
بخُٗحن  6وؿاء ؤًٖاء في مجلـ الكىعي (مجلـ اؾدكاعي مٗحن ) الظي ًًم 40
1
ًٖىا (ؤي بيؿبت .)%15
ومً ظهت ؤزغي ،ل٣ض اػصاص صوع اليؿاء البدغٍيُاث في اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في
الؿىىاث ألازحرة ،ول ً٨مٗٓمهً ٌٗملً في اإلا٩اجب الخ٩ىمُت ؤو في وْاث ٠بصاعٍت
مؿاٖضة ،وال ًدخل بال ٖضص ٢لُل ظضا مجهً وْاث ٠خ٩ىمُت ٖلُا.
لّ ً٨
جم في ببغٍل /هِؿان  2004حُٗحن ؤو ٫امغؤة بدغٍيُت في مىهب وػاعي ٖلى عؤؽ
/قباٍ
وػاعة الصخت الٗامت٦ ،ما ُُٖيذ وػٍغة زاهُت للكاون الاظخماُٖت في ٞبراًغ
 ،2005و٢ض عخبذ الجمُٗاث اليؿاثُت بهظا الخُٗحن.
وفي اإلا٣ابل ،جدخل اليؿاء ما ً٣اعب مً  %22مً ٢ىة الٗمل اإلادلي ،خُض ٌٗملً في
مسخل ٠الىْاث ،٠لً ً٨الخٔ ؤن اإلاغؤة ال جدخل مغا٦ؼ ُ٢اصًت في الضولت والُ٣إ
السام بالك٩ل الظي ًدىاؾب م٘ حجم مؿاَمتها في ؾى ١الٗمل والخُىع الظي
ؤخغػجه في ظمُ٘ اإلاجاالث.
ومً الٓىاَغ ؤلاًجابُت ُٞما ًسو جُىٍغ اإلاغؤة والً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمحي ػ
يضَا ،حكُ٨ل اإلاجلـ ألاٖلى للمغؤة بغثاؾت ٢غٍىت ناخب الجاللت اإلال ،٪وحكُ٨ل
ؤلاجداص اليؿاجي مما ؾِؿهم بال ق ٪في الضٞإ ًٖ خ٣ى ١اإلاغؤة وج٣ضمها والً٣اء ٖلى
الخمُحز يضَا.
ً
ول٣ض ؤٖلً َظا اإلاجلـ مازغا في ماجمغ صخٟي ؤهه ؾِباقغ بدىُٟظ بغهامج لخم٨حن
ً
ً
اليؿاء بهض ٝجىُٖتهً ٢اهىها وجمُ٨جهً ؾُاؾُا اؾخٗضاصا لالهخساباث اإلاؿخ٣بلُت وجضعٍب
اليؿاء لخدؿحن ٢ضعتهً ٖلى الضزى ٫بلى ؾى ١الٗمل.
بياٞت بلى طل ،٪بن ؤظىاء الاهٟخاح الظي حِٗكه البالص ٢ض ؾمذ بمىا٢كت نغٍدت
ألويإ اليؿاء والخمُحز يضًَ في اإلاجخم٘ والضولت.
1 Ibidem.
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1

 .2وطلُة الحلىق الظُاضًة للمسأة في كمان :

٧اهذ ٖمان الضولت السلُجُت ألاولى التي ؤجاخذ للمغؤة اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت
ً
الٗامت بىاؾُت حُُٗجها في اإلاىانب الغؾمُت ٖام  1994وبىاؾُت الاهخساباث بضءا مً
الٗام .1997
ً
ّ
للمغة ألاولى إلاجلـ الكىعي الظي ًًم زماهحن ًٖىا
ٞل٣ض جم اهخساب امغؤجحن
ّ
ًمشلىن الـ 59والًت ٖام ٦ .1997ما ٧اهذ الاهخساباث الىُابُت التي ظغث في ؤ٦خىبغ /حكغًٍ
2
ألاو 2003 ٫ؤو ٫اهخساباث ؤجاخذ للمغؤة خغٍت اإلاكاع٦ت مً صون ؤي ُ٢ىص.
ول٣ض جم٨ىذ  95ؤل ٠امغؤة بزغ َظٍ الاهخساباث ،مً حسجُل هٟؿها مً مجمىٕ
 262ؤل ٠مىاًَ حسجلىا للخهىٍذٞ ،اعجٖ ٟ٘ضص اليؿاء اإلاسجالث بلى  5000امغؤة
م٣اعهت باهخساباث ؾىت .2000
وٖلى الغٚم مً ػٍاصة مكاع٦ت اليؿاء الٗماهُاث في الاهخساباثٞ ،ةنهً ٢ض ٞكلً في
ػٍاصة حجم جمشُلهً في مجلـ الكىعي بدُض لم جٟؼ ؤي مً اإلاغشخاث ألو ٫مغة
وٖضصًَ  13امغؤة ،ل ً٨جم بٖاصة اهخساب الم عشخخحن اللخحن ٧اهخا مً ؤًٖاء مجلـ
اإلاؼٍض مً اليؿاء
الكىعي الؿاب ،٤م٘ ؤن الخىٗ٢اث ٢بل الاهخساباث خى ٫اهخساب
لًٗىٍت مجلـ الكىعي ٧اهذ ٦بحرة.
ً
ؤًٖاء في مجلـ الضولت (وَى مجلـ زان
ول٣ض ٖحن الؿلُان في ٖمان حؿ٘ وؿاء
اؾدكاعي مٗحن )٦ .ما ٖحن ؤو ٫امغؤة في مىهب ؾٟحر في ؤًلى/٫ؾبخمبر  1999لخىلي
ؾٟاعة بالصَا في َىلىضا.
وفي  8ماعؽ/آطاع  ،2004وبمىظب اإلاغؾىم الؿلُاوي ٖ ،2004/28حن الؿلُان
٢ابىؽ ؤو ٫امغؤة ٧ىػٍغة للخٗلُم الٗالي ،وُٖيذ ُٞما بٗض امغؤة زاهُت ٧ىػٍغة للؿُاخت .
وفي  20ؤ٦خىبغ/حكغًٍ ألاوُُٖ ،2004 ٫يذ وػٍغة للخىمُت الاظخماُٖت.

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ُٖمان.
 2ؤي بيؿبت .%2.5
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وٖلُه ،حكٛل في ٖمان خالُا ،زالر وؿاء مىانب وػاعٍت٦ ،ما ُٖيذ ؤو ٫امغؤة في 3
ماعؽ/آطاع ٦ 2003غثِؿت للهُئت الٗامت للهىاٖاث الخغُٞت  .وحك٩ل اليؿاء في ؾلُىت
ٖمان خىالي  %20مً اإلاىْٟحن الخ٩ىمُحن ٦ما حكٛل  %13مً الىْاث ٠ؤلاصاعٍت الٗلُا.
1

 .3وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في كؼس:

ٌٗاعى ؤٚلبُت اإلاىاَىحن الُ٣غٍحن ،ؤن جلٗب اإلاغؤة صوعا وكُا في الخُاة الٗامت،
ٞغسسذ السلُٟت ؤلاؾالمُت الخ٣لُضًت لألمت زهىنا في ؤوؾاٍ ٦باع الؿً ،مىٟ٢ا
ه٣ضًا مً الخدضًض ٖلى الىمِ الٛغري ومً خ٣ى ١اإلاغؤة.
وم٘ َظا ٞل٣ض ٢ام الكُش خمض بً ر لُٟت آ ٫زاوي بخدؿحن وي٘ اإلاغؤة بدُض باصع
مىظ جىلُه الخ٨م ؾىت  ،1995بلى بَالٖ ١ملُت الاهخ٣ا ٫بلى الضًم٣غاَُت بمكاع٦ت
وؿاثُت ٧املت ،وصٖا بلى بُٖاء صوع ؤ٦بر لإلهار في الخُاة الٗامت ٦ما ّ
نغح بإن الخُٛحر
ًجب ؤن "ًلُ "٠باإلاٗخ٣ضاث الخ٣لُضًت.
وٖلى الغٚم مً اعجباٍ اليؿاء الُ٣غٍاث بالخ٣الُضٞ ،ةنهً ًسُحن زُىاث مشحرة
لإلعجاب هدى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة م٘ الغظاٟٞ . ٫ي ؤو ٫اهخساباث ٖ٣ضتها صولت ُ٢غ في
جاعٍسها في ماعؽ /آطاع  ،1999ق٩لذ اليؿاء  %44مً مجمىٕ الىازبحن ،ل ً٨مً
اإلااؾ ٠ؤنهً ٞكلً في ج٣ضًم صٖم ٧ا ٝللمغشخاث ،بدُض جغشخذ ؾذ وؿاء
2
لًٗىٍت اإلاجلـ البلضي ل٨جهً لم ًٟؼن بإي مٗ٣ض.
ؤما في الاهخساباث الشاهُت للمجلـ البلضي اإلاغ٦ؼي التي هٓمذ في  7ببغٍل/هِؿان
ٞ ،2004ل٣ض ٞاػث امغؤة واخضة بالتزُ٦ت بٗضما اوسخب اإلاغشخىن الظ٧ىع مً َظٍ
الاهخساباث ،ل٩ي ج٩ىن ؤو ٫امغؤة مىخسبت في جاعٍش ُ٢غ.
خ٣ب الدؿُٗىاث ،قٛلذ اليؿاء في ُ٢غ الٗضًض مً اإلاىانب الخ٩ىمُت ٞؼاصث
وفي ة
وؿبت مكاع٦تهً في الىْاث ٠الخ٩ىمُت بـ  %61بحن ٖامي  1991و.1997
 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت،

مىظؼ ًٖ ُ٢غ  .ؤهٓغ ٦ظل ٪ماجمغ بُجحن :5 +

http://www.Women-machreq-maghreb.com/arabic/publications.htm
ِ٣ٞ
ً 2جب ؤلاقاعة بلى ؤن َظا اإلاجلـ ًخمخ٘ بؿلُت اؾدكاعٍت .
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٦بحرة لضزى٫
وٍغظ٘ الًٟل في طل ٪بلى الكُش خمض الظي ؤُٖى لليؿاء ٞغنا
الخ٩ىمت ختى ؤهه ّ
ٖحن امغؤة في مىهب وػٍغة للتربُت والخٗلُم في ؤبغٍل /هِؿان 2003
بٗض ؤن ٧اهذ حكٛل مىهب وُ٦ل جل ٪الىػاعة ٦ .ما حكٛل ق٣ُ٣خه مىهب هاثب عثِـ
1
"اإلاجلـ ألاٖلى لكاون ألاؾغة".
وٖمىما ،حك٩ل اليؿاء  ِ٣ٞ %15مً مجمىٕ ٢ىة الٗمل  .وحصج٘ ألاٖغاٝ
الاظخماُٖت اليؿاء ب٣ىة ٖلى الب٣اء في البُىث  .وٖلى الغٚم مً طل ،٪اؾخُاٖذ ا ليؿاء
جد ٤ُ٣هجاخاث في مجا ٫الخٗلُم والُب وؤلاٖالم.
ول٣ض خمل الكُش خمض لىاء الصخاٞت الخغةٞ ،إلػى وػاعة ؤلاٖالم وؾمذ باػصَاع
ؤلاٖالم السام .و٢ض ؤزاعث مدُت جلٟؼٍىن "الجؼٍغة" ال٨شحر مً الجض ٫في اإلاىُ٣ت الٗغبُت
الهٟخاخها واؾخٗضاصَا إلاىا٢كت اإلاىيىٖاث السالُٞت ،بما ٞحها مىيىٕ خ٣ى ١اإلاغؤة.
وفي ألازحر هىص ؤن وٗغى ألاَضا ٝؤلاؾتراجُجُت التي خضصتها الخ٩ىمت الُ٣غٍت مً
ً
ً
ؤظل جىُٟظ مجهاط ٖمل بُجحن الظي ًخًمً ٞهال ٧امال ًٖ اإلاغؤة في مىا ٘٢الؿلُت
ونى٘ ال٣غاع:
" .1الٗمل ٖلى حُٛحر وا ٘٢اإلاغؤة الخالي الظي ًدؿم بخىاي٘ مؿاَمخه ا في الخُاة
الاظخماُٖت بلى وي٘ حؿخُُ٘ مً زالله لٗب صوع اإلاكاع ٥الٟاٖل واإلاازغ في خغ٦ت
اإلاجخم٘ وجُىٍغٍ؛
 .2الؿعي بلى جد ٤ُ٣مكاع٦ت ؤوؾ٘ للمغؤة في َُا٧ل الؿلُت ومىا ٘٢اجساط ال٣غاع؛
 .3الٗمل ٖلى حٗضًل الاججاَاث والُ٣م الاظخماُٖت التي جدض مً ٢بى ٫مؿاَمت
اإلاغؤة في اإلاكاع٦ت بٟٗالُت في مكاعَ٘ الخىمُت الكاملت؛

ً 1خىلى اإلاجلـ ألاٖلى لكاون ألاؾغة جىُٟظ بغامج لخٗلُم اإلاغؤة لخ٣ى٢ها ال٣اهىهُت بما ٞحها خ٣ى٢ها بمىظب مؿىصة ال٣اهىن الجضًض
لألخىا ٫الصسهُت.
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 .4جإُ٦ض الُ٣م واإلاباصت الٗغبُت ،وؤلاؾالمُت التي حٗمل ٖلى ج٩امل ؤصواع اإلاغؤة
1
والغظل مً ؤظل بىاء مجخم٘ ًدؿم بالخضازت وألانالت".
وخؿب مىٓمت الٟٗى الضولُتٞ ،ةن َظٍ الجهىص ما ػالذ في مغخلت ؤولُت ،وما ػالذ
ً
2
َظٍ الخدضًاث واضخت ظضا ولم ًخم بٗض بلى ٙألاَضا ٝاإلادضصة.
 .4وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في اململىة اللستُة الظلىدًة:

3

ال ًمى٘ ال٣اهىن الاهخساري الؿٗىصي نغاخت اإلاغؤة مً اإلاكاع٦ت في الاهخساباث،
بدُض ٌؿخسضم ٧لمت "مىاًَ" – التي حكحر في اللٛت الٗغبُت بلى الغظا ٫واليؿاء ٖلى
الؿىاء – في ؤلاقاعة بلى الظًً ًد ٤لهم الخهىٍذ.
وم٘ َظا جىاظه اإلاغؤة الؿٗىصًت ٖلى ؤعى الىا ،٘٢الٗضًض مً موع الخمُحز السُحرة
في الخُاة الٗامت ،بما في طل ٪الخىُْ.٠
ُٟٞما ًسو مكاع٦ت اإلاغؤة في اإلاجالـ الدكغَُٗت ،جىظض في اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت امغؤجان ٦ ِ٣ٞإًٖاء ٚحر ٧املحن مً بحن ًٖ 120ىا في مجلـ الكىعي
4
الظي ٌٗخبر مجلـ وَجي اؾدكاعي مٗحن مً ٢بل اإلال.٪
ومً ظهت ؤر عي ،لم جىٓم اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤًت اهخساباث بغإلااهُت ،بدُض
بضؤ الٗمل بىٓام الخهىٍذ في الاهخساباث البلضًت في الؿٗىصًت في ٞبراًغ /قباٍ ،2005
وحؿمذ َظٍ الاهخساباث للىازبحن بازخُاع هه ٠ؤًٖاء اإلاجالـ البلضًت؛ ؤما الىه٠
ً
ً
آلازغ ٞخُٗجهم الخ٩ىمت وَظا جُىعا بًج ابُا.

 1عص صولت ُ٢غ ٖلى الاؾخبُان اإلاىظه بلى الخ٩ىماث بكإن جىُٟظ مجهاط ٖمل بُجحن

( )1995وهخاثج الضوعة الاؾخصىاثُت الشالشت

والٗكغًٍ للجمُٗت الٗامت ( .)2000اإلاجلـ ألاٖلى لكئىن ألاؾغة :2004
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 3بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ الؿٗىصًت.
 4مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ول ً٨مً ألاؾ ٠ؤن جخٗغى الؿٗىصًاث لإل٢هاء الخٗؿٟيٞ ،ل٣ض بضؤ الدسجُل
لهظٍ الاهخساباث في هىٞمبر /حكغًٍ الشاوي  2004واؾدبٗض ألامحر مىهىع بً ٖبض الٗؼٍؼ،
عثِـ اللجىت الٗامت لالهخساباث البلضًت في الؿٗىصًت ،اليؿاء مً اإلاكاع٦ت في الخهىٍذ،
1
ومً جغقُذ ؤهٟؿهً لهظٌ الاهخساباث.
ً
ٞىضصث الىاقُاث الؿٗىصًاث ٖلىا ب٣غاع اؾدبٗاص اليؿاء مً اإلاكاع٦ت في
الاهخساباث البلضًت ،وعٚم َظا ،ؤٖلً وػٍغ الضازلُت ألامحر هاً ٠بً ٖبض الٗؼٍؼ في
ً
ؤ٦خىبغ/حكغًٍ ألاو 2004 ٫ؤهه لً ٌُؿمذ لليؿاء باإلاكاع٦ت في الاهخساباث ٢اثال:
" ال اٖخ٣ض ؤن مكاع٦ت اليؿاء مم٨ىت " ،مً صون ؤن ٌُٗي ؤي جىيُذ مدضص لهظا
اإلاى٦ ٠٢ما لم ًدضص متى ُ
ؾِؿمذ لهً بالخهىٍذ.
ؤما عثِـ لجىت الاهخساباث ٞل٣ض ا٦خٟى بال٣ى " ٫ؤجى ٘٢مكاع٦ت اليؿاء في الاهخساباث
2
في اإلاغاخل اإلاؿخ٣بلُت ،بٗض بظغاء صعاؾاث لخُُ٣م ما بطا ٧اهذ مً٠ضة ؤم ال ".
وخؿب اٖخ٣اصهاٌٗ ،خبر َظا ؤلا٢هاء الخٗؿٟي ج٣هحرا بد ٤اإلاغؤة الؿٗىصًت ألهه
ًدغمها مً مماعؾت ؤبؿِ الخ٣ى ١اإلاغجبُت باإلاىاَىت٦ ،ما َى اهتها٧ا واضخا لاللتزاماث
اإلاترجبت ٖلى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بمىظب اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ٧ل ؤق٩ا ٫الخمُحز
يض اإلاغؤة ،زانت وؤنها لم جخدٖ ٟٔلى اإلااصة الؿابٗت مجها اإلاخٗل٣ت باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت.
ؤما ُٞما ًسو خ ٤اإلاغؤة في ج٣لض الىْاث ٠الٗامت ٟٞي نُٖ ٠ام ُٖ 2000يذ
ألامحرة الجىَغة آ ٫ؾٗىص وُ٦ال مؿاٖضا لكاون الخٗلُم ،ومً اإلااؾ ٠ؤن ً٩ىن َظا
اإلاىهب ؤٖلى مىهب خ٩ىمي قٛلخه امغؤة في جاعٍش اإلامل٨ت.
وفي الٗام ُ ،2003ؾمذ لشالر وؿاء بكٛل مىانب في اللجىت الخىُٟظًت لجمُٗت
خ٣ى ١ؤلاوؿان في الؿٗىصًت.
وفي الٗام  ،2004اهخسبذ اإلاغؤة لًٗىٍت مجلـ بصاعة ه٣ابت الصخُٟحن ،بٗض يِٛ
الصخا. ٝ
ة
٦بحر ماعؾخه الىاقُاث للؿماح للصخُٟاث بالخهىٍذ في اهخساباث ه٣ابت
 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،خغمان اإلاغؤة الؿٗىصًت مً خ٣ها في الخهىٍذ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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وفي هىٞمبر /حكغًٍ الشاوي  ،2004في ؤٖ٣اب صٖىاث ؤَل٣تها وؿاء ٖضًضاث ،ؤٖلىذ
وػاعة الخجاعة الؿٗىصًت ؤنها مىدذ وؿاء ألاٖما ٫خ ٤الخهىٍذ في اهخساباث ٚغٞت
الخجاعة والهىاٖت في الغٍاى.
ومً ظهت ؤزغي ال ًىظض خالُا في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤي وكاٍ ؾُاسخي
 .وٖلى َظا
وؿاجي مًْم بدُض ال ٌؿمذ لليؿاء بٗ٣ض اظخماٖاث ٖامت زانت بهً
ألاؾاؽ ؤصلى ألامحر ٖبض هللا ،هاثب عثِـ الىػعاء ،بخهغٍداث ٖلىُت ؤًض ٞحها ػٍاصة صوع
اإلاغؤة في الخُاة الٗامت.
٦ما بضؤ الىاقُىن واإلاؿئىلىن الخ٩ىمُىن في آلاوهت ألازحرة بةظغاء مىا٢كاث ٖلىُت
في ؤلاٖالم خىُُٟ٦ ٫ت حٗؼٍؼ صوع اإلاغؤة.
وفي ً 15ىهُى/خؼٍغان  ،2004في ماجمغ الخىاع الىَجي الشالض ،الظي ع٦ؼ ٖلى خ٣ى١
اإلاغؤة وواظباتها وحٗلُمها " ،الخ٣ى ٖضص مً الىاقُحن واإلاؿئىلحن الخ٩ىمُحن إلاىا٢كت
خ٣ى ١اإلاغؤة ٞ .إٖض اإلاكاع٧ىن مجمىٖت مالٟت مً  19جىنُت َضٞذ بلى حٗؼٍؼ الخ٣ى ١
اإلاضهُت والؿُاؾُت للمغؤة في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتُ ،عٗٞذ بلى ولي الٗهض ألامحر ٖبض
1
هللا.
2

 .5وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في إلامازات اللستُة:

ال جىظض في ؤلاماعاث الٗغبُت ٢ىاهحن جمى٘ اإلاغؤة مً قٛل اإلاىانب الخ٩ىمُت الٗلُا،
وم٘ َظا ما جؼا ٫اإلاغؤة َىا ٥مٗؼولت بلى خض ٦بحر ًٖ اجساط ال٣غاعاث ،بدُض ٖضصا ٢لُال
ظضا مً اليؿاء قٛلً َظٍ اإلاىانب.
والجضًغ بالظ٦غ َى ؤن ؤلاماعاث الٗغبُت ،مشلها مشل اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،لم
جىٓم ختى الُىم اهخساباث بغإلااهُت ؤو بلضًت ،لظا لم جمىذ الٟغنت ال للغظا ٫وال لليؿاء في
الخهىٍذ.

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ؤلاماعاث.
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ػاًض عثِـ
وفي ؾىت  ،1998ؤٖلىذ الكُست ٞاَمت بيذ مباع ،٥ػوظت الكُش
الاجداص ،ؤهه ؾِخم حُٗحن وؿاء بهٟت مغا٢باث في اإلاجلـ الىَجي الاجداصي لخضعٍبهً
ختى ٌٗحن في نهاًت ألامغ ٦إًٖاء ؤنلُحن.
٦ما ُٖحن في هىٞمبر /حكغًٍ الشاوي ٖ ،2004لى عؤؽ وػاعة الا٢خهاص ؤو ٫وػٍغة في
جاعٍش ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،وم٘ طل ،٪ما ػالذ
ؤلاماعاجُاث بُٗضة ًٖ الخُاة الٗامت.

الٛالبُت الٗٓمى مً اليؿاء
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بٗض صعاؾدىا لخدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء،
وإلاضي التزام َظٍ الضو ٫بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،جىنلىا بلى الاؾخيخاظاث آلاجُت:
ل٣ض جدٖ ٟٔلى اإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يضاإلاغؤة ٧ل مً الجؼاثغ ومهغ والجماَحرًت اللُبُت واإلاٛغب وجىوـ والٗغا ١وؾىعٍا
والبدغًٍ ،وٍغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى عًٞهم بهٟت ٖامت حٗمُم الالتزام بخد٤ُ٣
اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظاٖ ٫لى ٧اٞت اإلاجاالث؛
ل٣ض جدٟٓذ َظٍ الضو ٫الشماهُت ٖلى َظٍ اإلااصة بذجت ٖضم جُاب٣ها م٘ ؤخ٩امالكغَٗت ؤلاؾالمُت؛
عٚم جد ٟٔؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة  2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٞةن ؤ٦ثرًتالضؾاجحر الٗغبُت جًمً مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن بلٛت واضخت ج٣طخي بإن ٧ل
"الىاؽ" ؤو "اإلاىاَىحن" ؾىاؾُت ؤمام ال٣اهىن؛
ال ًىظض في الضؾخىع الؿٗىصي وا ٫لبىاوي والؿىعي واإلاٛغري والخىوسخي وؤلاماعاحي٣ٞغة نغٍدت جخٗل ٤بدٓغ الخمُحز بؿبب الجيـ ،ؤما باقي الضو ٫الٗغبُت ٞل٣ض ههذ
نغاخت ٖلى اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في صؾاجحرَا؛
بن ٢ىاهحن مسخل ٠الضو ٫الٗغبُت في مجا ٫الخ٣ى ١اإلاضهُت ال جُُ٣م جمُحزا بحناليؿاء والغظا ٫بهٟت ٖامت ،لٖ ً٨لى ؤعى الىاٞ ٘٢ةن ويُٗت اليؿاء في الضو٫
الٗغبُت ظض مؼعٍت وٍغظ٘ بٌٗ ال٨خاب طل ٪بلى الغظا ٫الؿُاؾُحن الظًً ال ًامىىن
بد٣ى ١اإلاغؤة وباإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وَؿخٗملىنها  ِ٣ٞمً ؤظل بيٟاء هىٕ مً
1
الخجضًض ٖلى زُبهم الؿُاؾُت مً ؤظل ظلب اَخمام ؤ٦بر ٕصص مم ً٨مً اإلاعجبحن؛
٦ما ؤهه مً الهٗب الخإ٦ض مً مضي جُبُ ٤وبلؼامُت جل ٪ال٣ىاهحن  ،مً ظهت،ومً ظهت ؤزغي ججض اليؿاء في الضو ٫الٗغبُت هٟؿها مدغومت مً خ٣ى٢ها اإلاكغوٖت
Mohammed Harbi, op. cit, pp. 7-8. 1
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بد٨م الٗاصة والخ٣الُض وألاٖغا ٝوَى خغمان ؤنبذ ٢اٖضة في مٗٓم اإلاجخمٗاث الؾُما
في الضو ٫السلُج ًت ،وٍغظ٘ البٌٗ َظا الترصي بلى:1
 .1بنغاع ألاهٓمت الاؾدبضاصًت  ،وزانت الضو ٫السلُجُت ٖلى ًَم خ٣ى ١اإلاغؤة
وجبرًغ مىٟ٢ها بالكغَٗت ؤلاؾالمُت؛
 .2حٗىص الىاؽ ٖلى ًَم خ٣ى ١اإلاغؤة بؿبب الىٓغة الضوهُت التي حٗاوي مجها،
وَظا الخٗىص مىخ٣ال مً ظُل بلى آزغ مً زال ٫الىٓام التربىي الؿاثض ،وال ًم ً٨اظخشازه
بال بىٓام جغبىي ه.ٌُ٣
 .3جضوي الىعي " الخ٣ىقي " في نٟى ٝالىاؽ بهٟت ٖامت وفي نٟى ٝاإلاغؤة بهٟت
زانت ،وَى ما ًيخج ٖىه ٖضم مٗغٞت جل ٪الخ٣ى ١وٖضم الىعي بها بالخالي ٖضم اإلاُالبت
بها.
ل ً٨وٖلى الغٚم مً َظاً ،جب الاٖترا ٝبىظىص خغ٦ت بم الخاث في ؤٚلبُت الضو٫
الٗغبُت الؾُما الكما ٫اٞغٍُ٣ت والكغ ١ؤوؾُُت ،التي باصعث ال٨شحر مجها بةصزا٫
حٗضًالث ٖلى مسخل٢ ٠ىاهُجها لجٗلها ؤ٦ثر ٖضال ومؿاواة.
بُض ؤهه خؿب ج٣اعٍغ مىٓمت الٟٗى الضولُت ،لم جخسظ خ٩ىماث في الضو ٫السلُجُت
2
ؤًت جضابحر زانت ما٢خت إلاداعبت ا٫جمُحز يض اإلاغؤة .
أما فُما ًخص وطلُة الحلىق الظُاطُة للمسأة في الدوٌ اللستُة ،فللد
ثىصلىا إلى الىحائج الحالُة:
 حٗخبر ال٩ىٍذ الضولت الٗغبُت الىخُضة التي جدٟٓذ ٖلى اإلااصة الؿابٗت مًاجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة السانت بالخ٣ى ١الؿُاؾُت٦ ،م ا
٧اهذ ال٩ىٍذ آزغ صولت ٖغبُت حؿمذ لليؿاء بمماعؾت خ٣ى٢هً الؿُاؾُت الؾُما الخ٤
في الخهىٍذ وطل ٪في  18ماًى/ؤًاع 2005؛

 1مدمض الخىٟي ًُ٢ت اإلاغؤة ًُ٢ت ؤلاوؿان ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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 ال جىظض ٢ىاهحن ٢اثمت ٖلى الخمُحز في اإلاجا ٫الؿُاسخي في ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت،ً
وم٘ َظا ًٓل جمشُل اليؿاء في ظمُ٘ َظٍ الضو ٫مخضهُا في الخ٩ىمت و ٝي ٖملُت نى٘
ً
ال٣غاع ٖمىما ،ومً ظهت ؤزغي ،بن مكاع٦ت اليؿاء في الخُاة الؿُاؾُت ال وظىص لها
ً
ٗٞلُا في ٧ل مً ال٩ىٍذ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ومدضوصة
للٛاًت في الضو ٫السلُجُت ألازغي؛
 بن ؤ٦بر وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في البرإلااهاث الٗغبُت مىظىصة في ؾىعٍا بـ  %12زمجلحها جىوـ  %11.5وهي وؿبت ٢غٍبت هىٖا ما مً مٗض ٫وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في بغإلااهاث
صو ٫الٗالم ،ول ً٨في اإلا٣ابل وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في بغإلااهاث باقي الضو ٫الٗغبُت ٞهي
1
مىسًٟت ظضا ،بلى صعظت اإلاىٗضمت ،مشل ما َى ٖلُه الخا ٫في ألاعصن؛
 ؤما ويُٗت اليؿاء ُٞما ًسو مكاع٦تهً في الىْاث ٠الٗامت ٚحر الاهخسابُتٞهي لِـ ؤخؿً بدُض هاصعا ما هجض وؿاء ٖلى عؤؽ وػاعاث ،وبن وظضن ٗٞاصة ما جً٨
وػاعاث زضماث اظخماُٖت؛
 وٍغظ٘ البٌٗ ؾبب تهمِل اإلاغؤة ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي في الضو ٫الٗغبُت ،بلى"الىٓغة الضوهُت الؿاثضة في َظٍ اإلاجخمٗاث ججاٍ اإلاغؤة بدُض حٗخبر مؿاَمتها في الخغ٦ت
الؿُاؾُت وكاػا مجها ،مما ً٣خطخي ازتزا ٫مماعؾتها الؿُاؾُت في ؤلاصالء بهىتها ٧لما
٧اهذ َىا ٥اهخساباث لخٛلُب ظهت مُٗىت ٖلى باقي الجهاث اإلاىاًَت لالزخُاعاث ال٣اثمت،
ورٗض طل ٪حٗىص بلى "جخغَا" جسخٟي ُٞه ،وجيكٛل بإمىع الخُاة الُىمُت ختى وان ٧اهذ
مىْٟت ؤو مدامُت ؤو مهىضؾت  ،2"..و٦ظا بلى "الٓغو ٝالؿُاؾُت والا٢خهاصًت الٗامت
ً
3
التي ال ًؼا ٫الغظل ًهغ ج٣لُضًا ٖلى جهضعَا".

 1ؤهٓغ مضازلخىا جدذ ٖىىان " صوع ؤلاخهاءاث في جُُ٣م الخ٣ى ١الؿُاؾُت لليؿاء في الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُت" ،ماجمغ ؤلاخهاءاث
الخىمُت وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مىترو ؾىَؿغا  8 -4ؾبخمبر/ؤًلىAISO 2000, Statistique, Développement et Droit de :2000 ٫
l'homme, Montreux 4-8 septembre 2000.
 2مدمض الخىٟي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 3ق ٤ُٟاإلاهغي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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 وفي بُجحن  5+بضا ؤن مىيىٕ مكاع٦ت اإلاغؤة بهى٘ ال٣غاع في الضو ٫الٗغبُت ماً ّ ً
خؿاؾا ،خُض جىاولذ ٧ل صولت طل ٪اإلادىع بُغٍ٣ت مٛاًغة ،وخضَما لبىان
ػا ٫مىيىٖا
وؾىعٍا َالبخا بؼٍاصة وؿبت مكاع٦ت اليؿاء بمغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع بيؿبت ٦ %30ما ؤ٦ضث
الجؼاثغ ٖلى ؤَمُت مكاع٦ت اليؿاء في الؿُاؾت واإلاجالـ اإلاىخسبت والخ٣ب الىػاعٍت
ّ
والبٗشاث الضبلىماؾُت  .بٗضَا جضهذ خضة اإلاِ البت ،خُض ا٦خٟذ مهغ بضٖىة اليؿاء
للمكاع٦ت في الخُاة الٗامت (بما حكمله مً م٩اٞدت ل٩ل مً ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث
ّ
والخٗهب ) .ؤما البدغًٍ ٣ٞض ؤ٦ضث ٖلى ؤَمُت مكاع٦ت اليؿاء في زُِ
وؤلاعَاب
الخىمُت للمجخمٗاث اإلادلُت ،في خحن ا٦خٟذ ٖمان باإلقاعة بلى صوع اإلاغؤة في السخي اؾت،
صاُٖت لخدؿِـ الغؾمُحن ألَمُت َظا اإلاىيىٕ مً زال ٫ؤبدار ججغي خى ٫اإلاىيىٕ؛
 ول٣ض اٖخبرث اإلا٣غعة السانت الؿاب٣ت اإلاٗىُت بالٗى ٠يض اإلاغؤة وؤؾبابهوهخاثجه اهسٟاى وؿبت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ؤخض اإلاجاالث الغثِؿُت التي ؤٖا٢ذ ج٣ضم
اإلاغؤة في الضو ٫الٗغبُت مٗلىت:
" بن اؾخمغاع ؤلاجخا ٝفي اإلاىُ٣ت – الظي ٌٗ٨ـ ال٣ٟغ وألامُت ،والاه٣ؿام بحن
اإلاضًىت والغٍ ٠وٖضم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن – ًٓل ٌؿدبٗض ال٨شحرًً مً السُاب
ً
الٗام .وهدُجت لظل ،٪ججاوػث ٖملُت الخدغع الؿُاؾُت ؤهاؾا ٖضًضًً  .وٖلى ؾبُل
ُ
اإلاشاٞ ،٫ةهه في بخضي الضو ٫التي لضًها ظمُٗت وَىُت مىخسبت ،جدغم اليؿاء مً خ٤
قٛل مىانب ٖامت  .وفي صو ٫ؤزغي ،عٚم اإلاؿاواة ال٣اهىهُت بحن اليؿاء والغظاٖ ٫لى
ً
نُٗض الخ٣ى ١الؿُاؾُت ،لضي اليؿاء جمشُل ؤصوى ٦شحرا مً الالػم في ظمُ٘
1
اإلاىٓماث الؿُاؾُت".
وٍغجبِ ؾبب الٗضص اإلادضوص مً اليؿاء في مىا ٘٢نى٘
2
السلُج ،خؿب مىٓمت الٟٗى الضولُت بٗضص مً الٗىامل:

ال٣غاع والبرإلاان في صو٫

ُ
 1إلاؼٍض مً الخٟانُل اهٓغ ج٣غٍغ الخىمُت ؤلا٢لُمُت الٗغبُت  ،)UNDP (2002-اؾدكهض به في ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض
اإلاغؤةٞ 27 ،Add.1 E/CN.4/200 UN Doc. /75/3،براًغ/قباٍ .2003
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ُ
َ .1ىاٖ ٥ضص ٢لُل مً اليؿاء في الىْاث ٠الٗامت ،وهدُجت لظل ٪ال جمشل اليؿاء في
خ٣ى ٫مُٗىت ؤو جخضوى وؿبت جمشُلهً ٞحها وبالخالي ً٣ل اخخما ٫وظىصًَ في ؤصواع ُ٢اصًت
ومىا ٘٢الؿلُت في َظٍ الخ٤و٫؛
 .2حصج٘ ٢ىاهحن الخ٣اٖض اإلاب٨غ في صو ٫السلُج اليؿاء ٖلى الخ٣اٖض اإلاب٨غ بطا عٚبن
ً
بظل ،٪وبالخالي جخ٣اٖض اليؿاء الٗامالث با٦غا في ؤٚلب ألاخُان ،وَ٨ظا ًسؿغن ٞغم
الترُ٢ت وجبىء مىانب نى٘ ال٣غاع في مهجهً.
الاهخساباث ؤو َغح
 .3جشجي الخ٣الُض الاظخماُٖت والش٣اُٞت اليؿاء ًٖ الترشر في
ؤهٟؿهً ٦مغشخاث لكٛل اإلاىانب الؿُاؾُت ،وختى ٖىضما جترشخً لالهخساباث هاصعا
ً
ما جٟؼن وبطا ٞؼن ٛٞالبا ما ً٩ىن بال بٗضص ٢لُل مً اإلا٣اٖض.
 .4بن َكاقت اإلاجخم٘ اإلاضوي و٢لت ٖضص اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت اإلاٗىُت بالخ٣ى١
في الضو ٫السلُجُت ،وبسانت مىٓماث ح ٢ى ١ؤلاوؿان ،والُٛاب الٗام لش٣اٞت خ٣ى١
ً
ؤلاوؿان ٞحهاٌ ،ؿهم ؤًًا في َظا الُٛاب لخمشُل اإلاغؤة ومكاع٦تها.
ً
 .5ؾا ١اإلاٗتريىن ٖلى مكاع٦ت اإلاغؤة في الاهخساباث ؤؾبابا ز٣اُٞت وصًيُت لخغمان
اإلاغؤة مً خ٣ها في الخهىٍذ والترشر في الاهخساباث ؤو جبىء مىانب مهمتٞ ،ال٩ىٍذ ٕ لى
وظه الخدضًض ٢ض اؾخسضمذ مشل َظٍ الدجج في اإلاىا٢كاث اإلاخٗل٣ت بمكاع٦ت اإلاغؤة في
الاهخساباث.
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اللصل الثاوي:
ثدلف الدوٌ اللستُة كلى خلىق املسأة اللائلُة

جلٗب اإلاغؤة صوعا عاثضا في الؿحر الٗاصي للمجخم٘ٞ ،هي ع٦حزة ألاؾغة التي بضونها ال
ج٣ىم ٢اثمت ،وهي اإلاغبُت ألاولى ألٞغاصَا ،واإلاىظهت لؿلى٦هم ،والخغٍهت ٖلى ؾالمتهم مً
آلاٞاث التي ٢ض ًخٗغيىن لها ،وهي التي جيسج ق٩ل الٗال٢اث التي جغبِ ألاؾغة باإلاجخم٘.
٦ما حؿاَم اإلاغؤة باإلياٞت بلى طل ٪في بىاء ا٢خهاص ألاؾغة ًٖ َغٍ ٤الٗمل زاعط
البِذ ،ؤو مىٓمت لهظا الا٢خهاص ،و خغٍهت ٖلُه وٖاملت ٖلى اؾخٟاصة ألاؾغة مً
السضماث الاظخماُٖت اإلاسخلٟت ٧الخٗلُم والصخت والؿ ،ً٨والدكُٛل  ...و٧ل ما ًمً٨
ؤن ًاصي بلى ع ٘ٞمؿخىي ألاؾغة ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ختى جؼصاص اهضماظا في اإلاجخم٘
1
وَؿهل اهضماط ؤٞغاصَا ُٞه.
وم٘ ٧ل َظاٞ ،ةن ال٣ىاهحن الٗغبُت ا لتي جخٗل ٤بىي٘ اإلاغؤة في الٗاثلت ؤو٧ل ما اعجبِ
بها ال جإزظ في مجملها بٗحن الاٖخباع زهىنُاث اإلاغؤة  .ؤبٗض مً طلً ،٪غي بٌٗ ال٨خاب
بإنها جً٘ اإلاغؤة في "مجزلت صوهُت " وبضعظاث مسخلٟت خؿب َبُٗت اإلاجاالث ،ؤي ٠بلى
اإلاؿاواة وحٗتر ٝللمغؤة
طلٞ ،٪ةنهم ال ًجضون في َظٍ ال٣ىاهحن ٢ىاٖض حٗخمض ٖلى
2
والغظل بىٟـ الخ٣ى ١والىاظباث.
ومً ظهت ؤزغي ل٣ض ؤبضث ٧ل الضو ٫الٗغبُت جدٟٓاث ٖلى مىاص اجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة التي جىٓم ويُٗت اليؿاء صازل ألاؾغة.
لظا ؾىسهو الٟهل الخالي للىٓغ في ويُٗت اإلاغؤة الٗغبُت في بَاع ا لؼواط والخُاة
الٗاثلُت إلاٗغٞت ما بطا ٧اهذ ٗٞال " مجزلت صوهُت " ؤم ال مً زال ٫اإلابدشحن الخالُحن:
اإلابدض ألاو :٫مٟهىم خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاثلُت في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة
الؿاب٤
.
 1ؤهٓغ :مدمض الخىٟي ًُ٢ت اإلاغؤة ًُ٢ت ؤلاوؿان ،اإلاغظ٘
الؿاب٤
.
 2الض٦خىعة خُٟٓت ق٣حر ،الاجٟاُ٢اث الضولُت وخ٣ى ١اإلاغؤة في الٗالم الٗغري ،اإلاغظ٘
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اإلابدض الشاوي :مٟهىم خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاثلُت باليؿبت للضو ٫الٗغبُت

املجدث وٌ:
ملهىم خلىق املسأة اللائلُة في اثلاكُة املسأة
ل٣ض ٧اهذ ًُ٢ت اإلاغؤة في بَاع ألاؾغة وال ػالذ هُ٣ت ظضا ٫وبحن ؤزض وعص ما بحن
الخ٣الُض والخُىع ،وٖلى َظا ألاؾاؽ جدٟٓذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى مىاص اجٟاُ٢ت اإلاغؤة
اإلاخٗل٣ت بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الؼوظحن زال ٫الخُاة الٗاثلُت.
ول٩ي هلم بمىَ ٠٢ظٍ الضو ٫خُا ٫خ٣ى ١اإلاغؤة في َظا ؤلاَاع اعجإًىا ؤن هىضر في
اإلاُلب ألاو ٫ماَُت خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط ،لىيخ٣ل في اإلاُلب الشاوي لضعاؾت
ماَُت خ٣ى ١وواظباث الىالضًً ٖلى ؤَٟالهما.
اإلاُلب ألاو :٫خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط
اإلاُلب الشاوي :خ٣ى ١وواظباث الىالضًً ٖلى ؤَٟالهما

املؼلل وٌ:
خلىق املسأة املسثجؼة بالصواج
ألاخىا ٫الصسهُت هي مجمىٖت ؤونا ٝجخٗل ٤باإلوؿان وجمحزٍ ًٖ ؾىاٍ في
اإلاجخم٘ وهي مهضع خ٣ى٢ه وواظباجه  .ول٣ض ؤَل ٤الٛغبُىن ٖباعة ()statut personnel
ٖلى َظٍ ألاوناٞ ٝإزظها َظٍ الٗباعة ٖجهم وجغظمىاَا بٗباعة ألاخىا ٫الصسهُت.
1 Voir: Sonya Dayan – Herzburn, les femmes un enjeu politique, paradoxes du féminin en Islam, in revue intersignes,
n°2, 1991, p 143.
 2ؤهٓغ لىع مٛحز ٫وي٘ اإلاغؤة في ٢ىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت في لبىان في يىء الاجٟاُ٢اث الضولُت الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة،
اإلاجلـ اليؿاجي اللبىاوي ،اإلاغؤة في ال٣ىاهحن الٗغبُت في يىء الاجٟاُ٢اث الضولُت الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م
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وَٗخبر جىُٓم ٖال٢ت الؼواط ؤمغا خؿاؾا ظضا ألهه مغجبِ بالخُاة الصسهُت لألٞغاص
مً ظهت ،وألهه مً ظهت ؤزغي ًمـ في ال٨شحر مً الخاالث بمباصت واٖخ٣اصاث عاسست في
ؤصَان ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖبر ؤػمىت بُٗضة.
وهٓغا لألَمُت اإلاخمحزة لهظا اإلاىيىٕ ،ؾٗذ ألامم اإلاخدضة بلى وي٘ مجمىٖت مً
الىزاث ٤الضولُت بهض ٝخماًت خ٣ى ١اليؿاء في بَاع َظٍ اإلااؾؿت الاظخماُٖت ،وج٣غٍغ
مجمىٖت مً الالتزاماث ٖلى ٖاج ٤الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها.
وجخمشل خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط في الخ٣ى ١التي ًجب ؤن ًخمخ٘ بها اليؿاء ٖىض
ببغام ٖ٣ض الؼواط وٖىض بنهاثه ،و٦ظا مؿاواتهً في الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث الٗاثلُت.

اللسق وٌ:
خلىق املسأة كىد إبسام كلد الصواج وكىد إنهائه
ً٣ى ٫بٌٗ ال٨خاب بإن ٢اهىن ألاؾغة َى في خض طاجه ٢اهىن اإلاغؤة وبالخالي مً
اإلاٟغوى ؤن ال ًدخىي َظا ال٣اهىن ٖلى ما ٌك٩ل جمُحزا يض اإلاغؤة بل ًجب ؤن ًد٤٣
لها اإلاؿاواة ال٩املت صازل ماؾؿت ألاؾغة  1.لظا ٞةهه ًخٗحن ٖلى الضو ٫بم٣خطخى
اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الًمان لليؿاء مجمىٖت مً الخ٣ىٖ ١ىض ببغام
ٖ٣ض الؼواط و٦ظا ٖىض ٞسسه بطا جُلب ألامغ طل.٪

 .151 -125ؤهٓغ ٦ظل ٪الض٦خىعة ؾهحر ٢لماوي ،وي٘ اإلاغؤة الٗغبُت في ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت في مسخل ٠ألاُ٢اع الٗغبُت ،اإلاجلـ
اليؿاجي اللبىاوي ،اإلاغطٕ الؿاب ،٤م .164
1 Peggy Hermann, L‗existence d‗une conception des droits de l‗homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit
international, Faculté de droit de Montpellier I, 1999 in, webmaster@memoireonline.com
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 .1خلىق املسأة كىد إبسام كلد الصواج:
لليؿاء مجمىٖت مً الخ٣ىً ١جب ؤن جًمً لهً ٖىض ب٢بالهً ٖلى ببغام ٖ٣ض
الؼواط .ول٣ض ههذ ٖلى َظٍ الخ٣ى ١مسخل ٠اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بضءا
مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بدُض جىو اإلااصة ٣ٞ 16غة  1و 2مىه ٖلى الخىالي:
" للغظل واإلاغؤة متى بلٛا ؾً ا٫ػواط خ ٤التزوط وجإؾِـ ؤؾغة صون ؤي ُ٢ض بؿبب
الجيـ" " ،ال ًبرم ٖ٣ض الؼواط بال بغيا الُغٞحن الغاٚبحن في الؼواط عيا ٧امل ال ب٦غاٍ
ُٞه".
وو٣ٞا الجٟاُ٢ت ال٣بى ٫الُىعي بالؼواط والؿً الضهُا للؼواط وحسجُله لؿىت
ٞ ،1964ةهه ٦ما ًضٖ ٫لُه اؾمها ،ال ًم ً٨ؤن ًخم الؼواط م ن صون الغيا ال٩امل والخغ
ل٨ال الؼوظحن ،ؤبٗض مً طل ٪جا٦ض اإلااصة ألاولى مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى يغوعة ؤن حٗبر
اإلاغؤة شسهُا ًٖ َظا الغيا وبدًىع الؿلُت اإلاسخهت إلجمام الؼواط.
٦ما حؿعى َظٍ الاجٟاُ٢ت بلى الخد ٤ُ٣مً زال ٫ال٣ىاهحن والدكغَٗاث الىَىُت
خ٣ى ١مدؿاوٍت ل٩ل مً الؼوظحن ٖىض ببغام ٖ٣ض الؼواط وٖلى َظا ألاؾاؽ جلؼم الضو٫
ألاَغاٞ ٝحها بـ:
اجساط ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت الالػمت مً ؤظل جدضًض ؾً ؤصوى للؼواط ،وجمى٘ألاشسام الظًً لم ًبلٛىا َظا الؿً مً ببغام ٖ٣ض الؼواط.
ًجب ؤن حسجل ٧ل ٖ٣ىص الؼواط مً ٢بل الؿلُاث اإلاسخهت ٖلى سجل عؾمي.وفي هٟـ الؿُاً ١ىو الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في اإلااصة
٣ٞ 23غة  2وٖ 3لى الخىالي ٌٗ " :تر ٝبد ٤الغظا ٫واليؿاء الظًً في ؾً الؼواط بخ٩ىًٍ
ؤؾغة " " ،ال ًخم ػواط بضون الغيا ال٩امل والخغ لألَغا ٝاإلا٣بلت ٖلُه".
وجًُ ٠اإلااصة ٣ٞ 16غة  1خغ( ٝؤ) و(ب) مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة  " :جخسظ الضو ٫ألاَغاٝ
ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة في ٧اٞت ألامىع اإلاخٗل٣ت بالؼواط
والٗال٢اث الٗاثلُت ،وبىظه زام جًمًٖ ،لى ؤؾاؽ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة  " :هٟـ
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الخ ٤في ٖ٣ض الؼواط " " ،هٟـ الخ ٤في خغٍت ازذًاع الؼوط ،وفى ٖضم ٖ٣ض الؼواط بال
بغياَا الخغ ال٩امل ".
ؤما ال٣ٟغة الشاهُت مً َظٍ اإلااصة ٞخىو  " :ال ً٩ىن لسُىبت الُٟل ؤو ػواظه ؤي ازغ
٢اهىوي ،وجخسظ ظمُ٘ ؤلاظغاءاث الًغوعٍت ،بما في طل ٪الدكغَُٗت مجها ،لخدضًض ؾً
ؤصوى للؼواط ولجٗل حسجُل الؼواط في سجل عؾمي ؤمغا بلؼامُا".
اؾدىاصا ٖلى َظٍ الىزاث ٤الضولُتٞ ،ةن خ٣ى ١اإلاغؤة ٖىض ببغام ٖ٣ض الؼواط هي
يغوعة بلىٚها ؾً الؼواط ،وعياَا بالؼواط وؤزحرا حسجُل ٖ٣ض الؼواط ،ؾىٗغيها
جباٖا:
.1أ /ثددًد طً الصواج:
جخمخ٘ اليؿاء بالخ ٤في الؼواط وفي جإؾِـ ألاؾغة مشلهً مشل الغظا ،٫بمجغص
بلىٚهً ؾً الؼواط ،وَى خ ٤مٗتر ٝبه ٦ما عؤًىا مً ٢بل مسخل ٠الىزاث ٤الضولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي هٓمذ َظا اإلاجا.٫
ول٣ض ٧اٞدذ اليؿاء في مسخل ٠ؤهداء الٗالم مً ؤظل ع ٘ٞؾً الؼواط ،وفي َظا
ؤلاَاع ،ؤلؼمذ اجٟاُ٢ت ال٣بى ٫الُىعي بالؼواط والؿً الضهُا للؼواط وحسجُله الضو٫
ألاَغاٞ ٝحها باجساط مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث الدكغَُٗت الالػمت مً ؤظل جدضًض ؾً
ؤصوى للؼواط ،ومى٘ ألاشسام الظًً لم ًبلٛىا َظا الؿً مً ببغام ٖ٣ض الؼواط.
وؤبٗض مً طلٞ ،٪ل٣ض اٖخبرث اجٟاُ٢ت ال ٌ٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة
زُىبت الُٟل ؤو ػواظه زا ٫مً ؤي ازغ ٢اهىوي.
ول ً٨وم٘ َظا لم جدضص مسخلَ ٠ظٍ الىزاث ٤الضولُت الؿً ال٣اهىوي للؼواط ،بل
جغ٦ذ َظٍ اإلاؿالت للخ٣ضًغ " الصسصخي " إلاسخل ٠الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن التزام الضو ٫و٣ٞا له طٍ الىزاث ٤الضولُت٨ً ،مً  ِ٣ٞفي
جدضًض الؿً ألاصوى للؼواط ومى٘ ػواط ؤو ختى بلٛاء ػواط مً لم ًبلَ ٜظا الؿً
ال٣اهىوي ،مشل ما اقترَذ اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
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ول ً٨في اإلا٣ابل خضصث جىنُت الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة )،NU/Res2018(xx
1
اإلااعزت في ؤو ٫هىٞمبر /حكغًٍ زاوي  1965ؾً زمؿت ٖكغة ؾىت ٦دض ؤصوى للؼواط.
ؤما اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لؿىت ٞ ،1989ل٣ض عٗٞذ الؿً ألاصوى للؼواط مً 15
ؾىت بلى  18ؾىت.
وٍغظ٘ الؿبب ألاؾاسخي لخدضًض ؾً ألاصوى للؼواط بلى خماًت البىاث مً ؤلا٢با٫
ٖلى الؼواط في ؾً مب٨غ وجدمل اإلاؿاولُاث وألاٖباء الٗاثلُت في ٕ مغ مٟترى ُٞه ؤن
ج ً٨جؼاولً صعاؾتهً بدُض ٌٗخبر الؼواط وؤلاهجاب ٖاملحن مباقغًٍ إلً٣ا ٝالبىاث
2
واليؿاء ًٖ مىانلت حٗلُمهً.
.1ا /السطا بالصواج:
ٌٗخبر الغيا مً ألاع٧ان ألاؾاؾُت لصخت الٗ٣ىص بهٟت ٖامتٞ ،ما بال ٪إلاا ً٩ىن
َظا الٗ٣ض طو ؤَمُت ممحزة مشل ما َى ٖلُه الخا ٫باليؿبت لٗ٣ض الؼواط.
وو٣ٞا لإلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت واجٟاُ٢ت ال٣بى ٫الُىعي بالؼواط والؿً الضهُا للؼواط وحسجُله و٦ظا قغٖت
بنٟها َغٞا في ٖ٣ض الؼواط ،يغوعٍا ل٩ي ًصر َظا
خ٣ى ١اإلاغؤةٞ ،ةن عيا اإلاغؤة  ،و
الٗ٣ض وٍخم وٍغجب ؤزاعٍ ال٣اهىهُت.
٦ما حكترٍ َظٍ الىزاث ٤الضولُت ؤن ً٩ىن عيا اإلاغؤة شسهُا خغا و٧امال:
عيا شسهُا ،بمٗجى ؤن حٗبر ٖىه اإلاغؤة بىٟؿهاالؼواط ،مً صون ؤن ً٩ىن لضيها ممشال ؤو ولُا.

ؤمام الؿلُت اإلاسخهت إلجمام

ؤما اإلا٣هىص مً وعاء الغيا الخغٞ ،هى ؤن ال جسً٘ اإلاغؤة ألي ي ِٛؤو جإزحر مهما٧ان هىٖه ؤو مؿببه ٖىض بٞهاخها بيُت ٢بى ٫الؼواط ؤو عًٞه.

1 N. Saadi: la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par Fatima Mernissi, éd. Bouchène, Alger 1991, p 49.
2 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l‗orateur, op. cit, p 44.
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وجشحر مماعؾت الؼواط ال٣ؿغي (الؼواط باإل٦غاٍ ) ،الظي ٌٗخبر بإهه ق٩ل مً ؤق٩ا٫
الٗى ٠يض اإلاغؤة ،بىاٖض ٢ل ٤متزاًضة ٨ٞخبذ اإلا٣غعة السانت الؿاب٣ت لألمم اإلاخدضة
اإلاٗىُت بالٗى ٠يض اإلاغؤة ج٣ىٖ ٫ىه:
" ٌؿخسضم ألاَل وألا٢غباء الً ِٛال٣اسخي والابتزاػ الٗاَٟي إلظباع ٞخاة نٛحرة ٖلى
ً
ال٣بى ٫بؼواط ال جغٍضٍ .وٍم ً٨لألق٩ا ٫ألا٥زغ جُغٞا مً َظا الً ِٛوالابتزاػ ؤن جىُىي
ٖلى التهضًض والسُ ٠والسجً والٗى ٠البضوي والاٚخهاب وفي بٌٗ الخاالث ال٣خل ...
ً
ً
وَى ٌك٩ل اهتها٧ا إلاٗاًحر خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاٗتر ٝبها صولُا وال ًم ً٨جبرًغٍ ٖلى ؤؾـ
صًيُت ؤو ز٣اُٞت  .وبِىما ًخٗغى الغظا ٫واليؿاء ٖلى الؿىاء لخجغبت الؼواط ال٣ؿغي ،بال
ً
1
ؤهه ًىٓغ بلُه ؤؾاؾا ًُ٣٦ت ٖى ٠يض اإلاغؤة".
٦ما ًجب ؤن ً٩ىن الغيا ٧امال ،بمٗجى ؤن ج٩ىن الؼوظت عايُت ب٩ل ما ًخٗل ٤بهظاالٗ٣ض ،ابخضاء مً ازخُاع الؼوط بلى ٚاًت جدضًض مُٗاص الؼواط.
وُٞما ًسو خ ٤اإلاغؤة في ازخُاع الؼوط٢ ،الذ اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض
اإلاغؤة ؤهه " ال ًجىػ للضو ٫ؤن جداو ٫جُُ٣ض خ ٤اإلاغؤة في ازخُاع قغٍ٨هاً ،
بىاء ٖلى الٗاصاث ؤو
اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت ؤو ألاؾـ ألازالُ٢ت"٦ ،ما نغخذ بإن:
" خ ٤اإلاغؤة في ازخُاع الؼوط وببغام ٖ٣ض الؼواط بدغٍت ًدؿم بإَمُت مدىعٍت في
ً
خُاتها و٦غامتها ومؿاواتها ٦ةوؿاهت (وؤهه) م٘ مغاٖاة ُ٢ىص مٗ٣ىلت حؿدىض مشال بلى ؾً
اإلاغؤة ؤو نلت ال٣غرى بكغٍ٨هاً ،جب خماًت خ ٤اإلاغؤة في ازخُاع متى جتزوط وما بطا ٧اهذ
ً 2
ؾختزوط وبمً جتزوط وبهٟاطٍ ٢اهىهُا" .
ُ
ول ً٨لألؾ ٠ال جمى٘ اليؿاء  ِ٣ٞمً الؼواط مً الصسو الظي ًسترهه ،بل
ًخٗغيً في بٌٗ الخاالث للؼواط ال٣ؿغي ،مً زال ٫مماعؾت الًٖ ِٛلحهً مً ظاهب
 1ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤة الؿُضة عا صً٩ا ٧ىماعاؾىامي :اإلاماعؾاث الش٣اُٞت في الٗاثلت التي جدؿم بالٗى ٠يض
اإلاغؤةً 31 ،E/CN.4/2002/83 .UN Doc ،ىاًغ٧/اهىن الشاوي  ،2002ال٣ٟغة .57
 2اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت  ،21اإلاؿاواة في الؼواط والٗال٢اث الٗاثلُت (الضوعة الشالشت ٖكغة،
 )1994ال٣ٟغاث  16و.47-41
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ٖاثالتهً للؼواط مً شسو يض بعاصتهً ،وَظا ٦ما ؾب ٤لىا ط٦غٍ ًمـ بإَم ؤع٧ان
1
ٖ٣ض الؼواط وٍاصي بلى ببُاله.
.1ج /جسجُل كلد الصواج:
بن حسجُل ٖ٣ىص الؼواط ٖباعة ًٖ خ ٤ويماهت بُض اليؿاء لُصبتن ػواظهً ووؿب
ؤبىائهً مً ظهت ،ولُخمخًٗ بالخ٣ى ١التي جىجغ ٖلُه مً ظهت ؤزغي.
وهٓغا أل َمُت َظا ؤلاظغاء ههذ اإلااصة الشالشت مً اجٟاُ٢ت ال٣بى ٫الُىعي بالؼواط
والؿً الضهُا للؼواط وحسجُله ٖلى " :يغوعة جىزُ٧ ٤ل ٖ٣ىص الؼواط مً ٢بل الؿلُت
اإلاسخهت ٞى ١صٞتر عؾمي".
وو٣ٞا للماصة ٣ٞ 16غة  2مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة
ٞةهه ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها الالتزام باجساط "ظمُ٘ ؤلاظغاءاث الًغوعٍت ،بما
في طل ٪الدكغَُٗت مجها لجٗل حسجُل الؼواط في سجل عؾمي ؤمغا بلؼامُا".
ول٣ض وكإ الالتزام بدسجُل ٖ٣ىص الؼواط مً ؤظل وي٘ خضا للؼواط الٗغفي الظي
ٖاصة ما ًخم إلاا ج٩ىن البىاث ٚحر بالٛاث الؿً ال٣اهىوي للؼواط ،وَٗىص ٖلحهً بيخاثج
ؾلبُت ُٞما ًسو خ٣ى٢هً ٦ؼوظاث ،ؤبٗض مً طلٞ ٪ةهه ًمـ ٦ظل ٪بد٣ى ١ؤَٟالهً
2
جج اٍ والضَم.
 .2خم املسأة في إنهاء الصواج:
جلجإ بٌٗ اليؿاء بلى بنهاء الؼواط ؤي بلى َلب الُال ١بالغٚم مً ٖىا٢به الؿلبُت،
بطا حٗظع ٖلحها مىانلت الِٗل م٘ ػوظها واوٗضمذ ٧ل ؾبل الاجٟا ١بُجهما ،زانت إلاا
ً٩ىن في بٌٗ الخاالث َى الىؾُلت الىخُضة للهغوب مً الٗى ٠بؿبب ٖضم جىٞحر
بٌٗ الضو ٫الخماًت الالػمت لطخاًا الٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي.

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2عاظ٘ في طل : ٪ألاؾخاط ع ٤ُٞالٗلىي  " :الؼواط الٗغفي وؤزاعٍ ٖلى ألاؾغة الجؼاثغٍت " اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاٖلى ملخ٣ى صولي في ٌ٢اًا
اإلاغؤة و ؤلاؾالم بحن اإلاباصت ؤلاؾالمُت ومٗالجت ال٣ىاهحن الىيُٗت ،الجؼاثغ 13-11ؤ٦خىبغ .1999
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وحٗخبر مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؾالٟت الظ٦غ ،الُال ١مً ظاهب
واخض (زانت مً ظاهب الؼوط ) زغ٢ا إلابضؤ اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظاُٞ ٫ما ًسو خل
الغابُت الؼوظُت ،وؤن الخمُحز في َظا اإلاجا٢ ٫ض ًجغص اإلاغؤة مً بم٩اهاتها وٍم ً٨ؤن
ًجٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى اجساط زُىاث ٗٞالت لُلب الخماًت ؤو السغوط مً وي٘ ًدؿم بـ
1
ال مؿاواة.
وفي َظا ؤلاَاع ج٣غع اإلااصة ٣ٞ 16غة  1مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان "للغظل
واإلاغؤة خ٣ى ١مدؿاوٍت ٖىض اهدال٣ٖ ٫ض الؼواط".
ؤبٗض مً طلً ٪ىو الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى خ٣ى١
الؼوظحن ٖىض ٞسخ الؼواط وٍلؼم الضو ٫بدماًت ألاَٟا ٫بطا و ٘٢طل ،٪بدُض ظاء في
اإلااصة ٣ٞ 23غة :4
" ٖلى الضو ٫ألا َغا ٝفي الٗهض الخالي اجساط السُىاث اإلاىاؾبت لخإمحن اإلاؿاواة في
الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث ٖىض ٞسخ الؼواط ،وٍجب الىو في خالت الٟسخ ٖلى الخماًت
الالػمت لألَٟا".٫
ً
وحٗلُ٣ا ٖلى َظٍ اإلااصة ،نغخذ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ؤهه ًجب ؤن جٓل
اإلاؿاواة بحن الؼوظحن " جىُب ٕ ٤لى الترجِباث اإلاخٗل٣ت باالهٟها ٫ال٣اهىوي ؤو ٞسخ
الؼواط  ...وٍجب خٓغ ؤًت مٗاملت ٢اثمت ٖلى الخمُحز ُٞما ًخٗل ٤بإؾـ وبظغاءاث
2
الاهٟها ٫ؤو الُال"...١
ؤما اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ل٣ض
ألاَغاٞ ٝحها مً زال ٫الماصة ٣ٞ 16غة ( 1ط)ٖ ،لى:

ؤلؼمذ الضو٫

" اجساط ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت لًمان ٖلى ؤؾاؽ الدؿاوي بحن الغظا ٫واليؿاء
هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث ٖىض ٞسخ الؼواط" .

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان الخٗلُ ٤الٗام  :19اإلااصة ( 23الٗاثلت)ً 27 ،ىلُى/جمىػ  ،1990ال٣ٟغجان .9-8
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وبالغظىٕ بلى اإلااصة  2مً َظٍ الاجٟاُ٢ت٦ ،ما ؾب ٤لىا جىيُده في اإلابدض الؿاب،٤
ٞةهه ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت اإلاغؤة اجساط م ظمىٖت مً الخضابحر بًٗها
حكغَُٗت والبٌٗ ألازغ ٚحر حكغَُٗت مً ؤظل الًمان لليؿاء والغظا ٫هٟـ الخ٣ى١
واإلاؿاولُاث ٖىض ٞسخ ٖ٣ض الؼواط.
٦ما ؤهه مً الًغوعي وي٘ ٢ىاٖض ٢اهىهُت ملؼمت للخىٞحر لليؿاء ؤوؾ٘ خماًت
مم٨ىت في بَاع ألاؾغة ج٣حهً مً الٗىا٢ب اإلادخملت ٖىض ؾىء قي ام الٗال٢ت الؼوظُت،
وللخٟاّ ٖلى خ٣ى٢هً في خالت اهداللها.
ل ً٨الجضًغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام بإن ٧ل الىزاث ٤الضولُت التي جدضزىا ٖجها في ألاٖلى،
لم جىضر اإلا٣هىص بالخ٣ى ١التي ًجب ؤن جىٞغ لليؿاء ٖىض اهدال ٫الٗال٢ت الؼوظُت ،
وخؿب اٖخ٣اصها ًم ً٨خهغ ٌطٍ الخ٣ى ١في خ٣ى ١ماصًت وؤزغي مٗىىٍت.
ٞإما الخ٣ى ١اإلااصًت ٞهي جل ٪الخ٣ى ١التي ًخدهل ٖلحها اليؿاء مً ظغاء الُال١
ومغجبُت باإلاا٧ ٫الى٣ٟت الخٗىٌٍ والؿ ... ً٨ؤما الخ٣ى ١اإلاٗىىٍت ٞهي جخمشل في بؾىاص
خًاهت ألاَٟا ٫ألمهم.

اللسق الثاوي:
خم املسأة في املظاواة في الحلىق واملظؤولُات اللائلُة
ًجب ؤن ًخمخ٘ الؼوظحن زال ٫الؼواط بد٣ى ١ومؿاولُاث مدؿاوٍت في بَاع الخُاة
الٗاثلُت ،و٢بل الخُغ ١لهظٍ الخ٣ى ١و اإلاؿاولُاث ال بإؽ ؤن هخىٖ ٠٢ىض مٟهىم
الٗاثلت و٣ٞا للىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
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 .1امللهىم الغسثي لللائلة:
ل٣ض ُ
اٖخبرث ألاؾغة مً ٢بل الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان " الىخضة الُبُُٗت
1
ألاؾاؾُت للمجخم٘ ولها خ ٤الخمخ٘ بدماًت اإلاجخم٘ والضولت".
ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض عبُذ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة
لُضي
جد ٤ُ٣اإلاؿاواة ال٩املت بحن الغظل واإلاغؤة بًغوعة بخضار حُٛحر في الضوع الخ٤
2
للغظل و٦ظل ٪في صوع اإلاغؤة في اإلاجخم٘ وألاؾغة.
وم٘ َظاٌٗ ،خبر الٟغص في اإلاجخمٗاث الٛغبُت َى اإلا٩ىن ألاؾاسخي للمجخم٘ ،ؤما في
اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٞةن ألاؾغة هي السلُت ألاؾاؾُت للمجخم٘ ،واهُال٢ا مً َظا اإلاٟهىم
ٞةن الضو ٫الٗغبُت تهخم باألؾغة ُ٨٦ان ولِـ باألٞغاص اإلا٩ىهحن لها لظا ٞةن خ٣ى ١اإلاغؤة
3
صازل ألاؾغة هي ٖباعة ًٖ خ٣ى ١الؼوظت ؤو ألام.
ومً ظهت ؤزغيَ ،ىا ٥ازخال ٝوحٗاعى في وظهت هٓغ الضو ٫الٗغبُت والضو٫
الٛغبُت في مٟهىم ماؾؿت ألاؾغة وم٩اهت اإلاغؤة ٞحها ،ول٣ض ججؿض َظا الخٗاعى وبغػ في
ماجمغ الؿ٩ان والخىمُت الظي ٖ٣ض في ال٣اَغة في الٗام  1994وج٨غع بغوػٍ في ماجمغ
بُجحن ؾىت .1995
ً
بالٟٗل ل٣ض قهض اإلااجمغ الضولي الغاب٘ للمغؤة ببُجحن حٗاعيا "مٟاَُمي" خى ٫مٟهىم
ألاؾغة طاتها ،ول٣ض جمشل َظا الخٗاعى في ازخال ٝالىٓغ بلى الٗاثلت بحن اإلاى ٠٢الضًجي
الظي قهض عئٍت بؾالمُت ٧ا زىلُُ٨ت مكتر٦ت مً ظهت ،واإلاى ٠٢آلازغ الٛغري الٗام الظي
ً
قهض جغ٦حزا ٖلى الخغٍاث الٟغصًت للمغؤة مً ظهت ؤزغي.
ٞالٗاثلت في اإلاٟهىم الضًجي الٗام ماؾؿت م٣ضؾت لها عوابُها الغوخُت ولِـ
الاظخماُٖت  ِ٣ٞولها ؤع٧انها ألازالُ٢ت الٗامت ولِـ الٟغصًت الىٟؿُت  ،ِ٣ٞلظلٞ ٪هي
 1ؤهٓغ اإلااصة ٣ٞ 16غة زالشت مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،واإلااصة ٣ٞ 23غة ؤولى مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت.
 2ؤهٓغ ال٣ٟغة  15مً صًباظت اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغ .ؤة
3 Sommet de la femme arabe, 10 avril 2003, in: http://www.macmag-glip.org/events&workshops-nationality.htm
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طاث م٣ام ُ٢مي م٨غؽ ال ًجىػ الاؾتهخاع به وال الخهغ ٝخُاله وهي اإلااؾؿت التي
ٌكاعٞ ٥حها الغظل واإلاغؤة في بىاء اإلاجخم٘ مً زال ٫بهجاب نخي وعٖاًت ؾلُمت.
ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن اإلاٟهىم الٗغري (الضًجي السل٣ي) للٗاثلت:
 ًغ ٌٞالٗاثلت مً ظيـ واخض ألنها جخٗاعى م٘ ٚغيها ألاؾاسخي وَى ؤلاهجابوالتربُت وجيخٟي ٦ظل ٪م٘ ٚغيها الضًجي ،السل٣ي؛
 ًغ ٌٞمً زال ٫عابُت الٗاثلت اإلا٣ضؾت ؤن ٌؿمذ بإهماٍ مؿخ٣لت و "مخدغعة"مً الؿلى ٥الٟغصي ٦ما ًغ ٌٞؤي عابِ ٖاثلي ٚحر مىخٓم ب٣ىاٖضٍ الضًيُت الٗامت وبن
ً
٧ان ٖ٣ضٍ مضهُا؛
 ًغ ٌٞمً زال ٫الغابِ طاجه خاالث ٞغصًت في الخبجي والغٖاًت وما بلى طل٪؛ ًغ٦ ٌٞظل ٪مسالٟت الىهىم الضًيُت الهغٍدت التي جىلذ مباقغة بٌٗالً٣اًا اإلاخٗل٣ت بإخىا ٫اإلاغؤة الصسهُت مً بعر وونُت وٚحرَما.
وألن ماجمغ بُجُى ٜقهض َظا الخٗاعى بحن اإلاىٟ٢حن ايُغ بُاهه السخامي بلى
ً
ً
الخى ٤ُٞبُجهما في نُاٚت ٚامًت خُىا وزجىلت خُىا آزغ و٧ان ال٣هض مً ٧ل طل٪
ً
ً
مٗغوٞا وواضخا :ؤي مداولت الالخٟا ٝخى ٫السال ٝوبن ٧ان طلٖ ٪لى خؿاب ؤي
1
مى ٠٢خاؾم ونهاجي.
ً
وٖلى َظا ألاؾاؽ مشال صٖا البُان السخامي مً ظهت بلى "نىن خغٍت ال٨ٟغ واإلاٗخ٣ض
والضًً" ومً ظهت ؤزغي صٖا بلى الؿماح للوؿاء والٟخُاث باإلاماعؾت ال٩املت لخ٣ى٢هً،
وؤنغ مً ظهت ٖلى انضعا بٌٗ الخىنُاث التي اٖخبرَا ظغٍئت وٞاٖلت ول٨ىه ؤ٢غ مً
ظهت ؤزغي ؤن َظٍ الخىنُاث ٚحر ملؼمت للخ٩ىماث اإلاكاع٦ت.
٦ما َالب البُان السخامي بخبن ٧امل لسُت الٗمل ول٨ىه ؾمذ للخ٩ىماث ببٌٗ
الخدٟٓاث ًٖ بٌٗ ا٫بىىص وؤنغ ٖلى جىُٓم ألاؾغة ول٨ىه خٓغ ؤلاظهاى ٧ىؾُلت لهظا
الخىُٓم ؤو ختى ٦إصاة ٖاثضة في ٢غاعَا ومهحرَا إلعاصة اإلاغؤة.
 1ق ٤ُٟاإلاهغي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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وخُاَ ٫ظٍ الدؿىٍاث التي ايُغ ماجمغ بُجحن بلى اٖخماصَا مً ؤظل اؾدُٗاب
السالٞاث ؤو ؤلاق٩االث في اإلاٟاَُم هدؿاء ًٖ ٫ظضوي خٓغ الصخيء و٢بى ٫ما ًبًده في
الى٢ذ هٟؿه؟
 .2ملهىم الحلىق واملظؤولُات اللائلُة:
جلؼم اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ط) مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة  " :الضو ٫ألاَغاٖ ٝلى اجساط ظمُ٘
الخضابحر اإلاىاؾبت  ...وبىظه زام جًمً ٖلى ؤؾاؽ حؿاوي الغظل واإلاغؤة هٟـ الخ٣ى١
1
واإلاؿاولُاث ؤزىاء الؼواط".
ؤبٗض مً طلً ٪ىو بٖالن ٧ىبجهاظً في الالتزام السامـ خغ( ٝؤ) بإن  " :حؿعى
الضو ٫بلى بنالح الٗ٣لُاث ،اإلااؾؿاث ال٣ىاهحن واإلاماعؾاث التي جمـ بال٨غامت
2
ؤلاوؿاهُت ،وجٗ٦ ٠٣اثٖ ٤لى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة والٗض ٫صازل ألاؾغة واإلاجخم٘".
واهُال٢ا مً َاجحن الىزُ٣خحن الضولُخحنٞ ،ةهه ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضو ٫الالتزام باجساط
٧ل الخضابحر اإلام٨ىت ؾىءا ٧اهذ حكغَُٗت ؤو ٚحر حكغَُٗت ،الؾُما بنالح ال٣ىاهحن
واإلااؾؿاث واإلاماعؾاث والٗ٣لُاث التي جمـ بال٨غامت ؤلاوؿاهُت ،مً ؤظل الخىٞحر
لليؿاء هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث التي ًخمخ٘ بها الغظا ٫في بَاع ألاؾغة ،والخد ٤ُ٣لهً
اٖ٫ض ٫صازل ألاؾغة وختى اإلاجخم٘.
وجخمشل الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث التي ًجب ؤن جىٞغ للؼوظحن بالدؿاوي ؤزىاء الؼواط في:
 الخمخ٘ بىٟـ الخ٣ى ١والىاظباث ألاؾغٍت، -الخمخ٘ بىٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث في ٧ل ما ًخٗل ٤بإَٟالهما.

 1ؤهٓغ اإلااصة ٣ٞ 16غة  1مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،واإلااصة ٣ٞ 23غة  4مً الٗهض الضو لي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت.
 2ؤهٓغ ال٣مت الٗاإلاُت مً ؤظل الخىمُت الاظخماُٖت 12 - 6،ماعؽ .1995
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لظا ؾىسهو ال٣ٟغة الخالُت لضعاؾت الخ٣ى ١والىاظباث ألا ؾغٍت للؼوظحن ،ِ٣ٞ
ؤما خ٣ى٢هما ومؿاولُاتهما ُٞما ًخٗل ٤بإَٟالهما ٞؿيخ٩ىن مىيىٕ الٟغٕ اإلا٣بل هٓغا
ألَمُتها وحكٗبها.
 .3الحلىق والىاحجات طسٍة للصوحين:
بن الُغٍ٣ت اإلاشالُت لخد ٤ُ٣الٗض ٫واإلاؿاواة صازل ألاؾغة َى يمان لليؿاء ٖلى
٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظا ،٫هٟـ ا ٫خ٣ى ١والىاظباث ألاؾغٍت ،ومً ؤظل جد ٤ُ٣طل٪
حؿعى الٗضًض مً اإلااؾؿاث الضولُت اإلاخسههت بلى اإلاىاقضة بهظٍ اإلاؿاواة وظٗلها مً
بحن مباصئها ألاؾاؾُت.
وفي َظا ؤلاَاع ،حؿعى مىٓمت الٗمل الضولُت مً زال ٫بؾتراجُجُتها لإلصماط ،بلى
1
ظٗل الخ٣ؿُم اإلاخ٩افئ للمؿاولُاث الٗاثلُت بحن اليؿاء والغظا ٫مً بحن مباصئها.
٦ما صٖا بٖالن ب٨حن الضو ٫بلى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة في اإلاؿاولُاث بحن اليؿاء والغظا٫
2
بىنٟها يغوعٍت لغٞاَُت الؼوظحن وؤؾغجحهما ،ول٩ىنها وؾُلت لخد ٤ُ٣الضًم٣غاَُت .
الخ٣ى١
ول٣ض خضصث اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة
والىاظباث ألاؾغٍت في اإلااصة ٣ٞ 16غة َ( 1ـ) (ػ) (ح) التي جىو ٖلى الخىالي ٖلى ما ًلي:
هٟـ الخ٣ى ١في ؤن ج٣غع ،بدغٍت وبةصعا ٥للىخاثجٖ ،ضص ؤَٟالها والٟانل بحنالُٟل والظي ًلُه ،وفى الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث والخش ٠ُ٣والىؾاثل الُٟ٨لت بخمُ٨جها
مً مماعؾت َظٍ الخ٣ى،١
هٟـ الخ٣ى ١الصسهُت للؼوط والؼوظت ،بما في طل ٪الخ ٤في ازخُاع اؾمألاؾغة واإلاهىت وهىٕ الٗمل،
هٟـ الخ٣ى ١ل٨ال الؼوظحن ُٞما ًخٗل ٤بملُ٨ت وخُاػة اإلامخل٩اث وؤلاقغاٖ ٝلحهاوبصاعتها والخمخ٘ بها والخهغٞ ٝحها ،ؾىاء بال م٣ابل ؤو م٣ابل ٖىى.
1 Bureau international du travail, op. cit, p 9.
 2بٖالن بجحن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ال٣ٟغة .15
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وؤبٗض مً طل ٪جًمً ا إلااصة ٣ٞ 9غة  1مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ،لليؿاء خ٣ى٢ا مؿاوٍت
لخ٣ى ١الغظاُٞ ٫ما ًسو ا٦دؿاب ؤو حُٛحر ؤو الاخخٟاّ بجيؿُتهً في خا ٫ػواظهً مً
ؤظاهب بدُض جىو ٖلى ما ًلي:
" جمىذ الضو ٫ألاَغا ٝاإلاغؤة خ٣ى٢ا مؿاوٍت لخ٣ى ١الغظل في ا٦دؿاب ظيؿُتها ؤو
حُٛحرَا ؤو الاخخٟاّ بها  .وجًمً بىظه زام ؤال ًترجب ٖلى الؼواط مً ؤظىبي ،ؤو ٖلى
حُٛحر الؼوط لجيؿِخه ؤزىاء الؼواط ،ؤن جخٛحر جل٣اثُا ظيؿُت الؼوظت ،ؤو ؤن جهبذ بال
1
ظيؿُت ،ؤو ؤن جٟغى ٖلحها ظيؿُت الؼوط".
وػٍاصة بلى َظٍ الخ٣ىً ،١م ً٨بياٞت خ٣حن آزغًٍ مخمشلحن في خ ٤اإلاغؤة ؤو الؼوظت
في مٗاملت خؿىت وخ٣ها في اجساط ٢غاعاث جسهها ب٩ل خغٍت مً بُجها خ ٤الخى٣ل.
.3أ /خم الصوحة في ملاملة خظىة:
ٌٗخبر الٗى ٠يض اإلاغؤة و٣ٞا إلٖالن ألامم اإلاخدضة بكإن الً٣اء ٖلى الٗى ٠يض
اإلاغؤة ،بمشابت ٖ٣بت ؤمام جد ٤ُ٣اإلاؿاواة والخىُٟظ ال٩امل الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ً
ؤق٩ا ٫ا٫جمُحز يض اإلاغؤة و "ٌك٩ل اهتها٧ا لخ٣ى ١اإلاغؤة وخغٍاتها ألاؾاؾُت وَٗى ١ؤو ًلػي
جمخ٘ اإلاغؤة بهظٍ الخ٣ى ١والخغٍاث"ٞ ،ما بال ٪بطا ٧ان َظا الٗى ٠مماعؽ صازل ألاؾغة،
السلُت ألاؾاؾُت للمجخم٘؟
وفي َظا بَاع ل٣ض ظغي جدضًض الٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي يض اإلاغؤة في
اإلاىـؼ ٫بإهه "الٗى ٠الظي ًغج٨ب في مدُِ اإلاىـؼ ٫وَؿتهض ٝاليؿاء بؿبب صوعًَ يمً
طل ٪اإلادُِ ؤو الٗى ٠الظي ً٣هض به ؤن ًازغ بهىعة مباقغة وؾلبُت ٖلى اليؿاء في
2
اإلادُِ اإلاىـؼلي".

 1و٣ٞا للماصة  1و 2و 3مً اجٟاُ٢ت ظيؿُت اإلاغؤة اإلاتزوظت  :ال ا لؼواط وال اهدالله بحن مىاَىحن وؤظاهب ،وال حُٛحر الؼوط لجيؿِخه
زال ٫الؼواطً ،جب ؤن ًازغ ٖلى ظيؿُت اإلاغؤة٦ ،ما ؤن ألاظىبُت اإلاتزوظت مً مىاًَ حؿخُ٘ بمجغص َلبها ا٦دؿاب ظيؿُت ػوظها
و٣ٞا للكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن.
2ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤة ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ال٣ٟغة .84
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ومً َظا اإلاىُل ،٤جلؼم اجٟاُ٢ت اإلاغؤة الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها ٖلى الً٣اء ٖلى الٗى٠
يض اليـاء مً ٢بل ؤػواظهً ؤو ألاًٖاء آلازغًٍ في الٗاثلت ،بدُض ًترجب ٖلحهم بمىظب
اإلااصة  2مجها " مؿاولُت بظ ٫الجهض الىاظب والالػم لخماًت ظمُ٘ ألاشسام السايٗحن
لىالًتها الً٣اثُت الؾُما اليؿاء ،مً اهتها ٥خ٣ى٢هم ٖلى ؤًضي ؤٞغاص ًخهغٞىن بهٟت
شسهُت ختى ولى ٧ان طل ٪في بَاع ألاؾغة".
بياٞت بلى طل ،٪جدمي َظٍ الاجٟاُ٢ت اليؿاء مً الخمُحز ال٣اثم ٖلى
الاظخماعي" ومً الُ٣ىص التي جماعؽ ٖلحها ٦إمهاث و٦ؼوظاث ،زانت ُٞما ًخٗل٤
1
بمماعؾت الؿلُت الظ٦غٍت ،و٢لت اخترام ٦غامتهً الصسهُت.

"الىىٕ

.3ا /خم الصوحة في اثخاذ كسازات ثخصها بيل خسٍة ( :خم الحىلل واخحُاز مدل
إلاكامة)
ٌؿخسلو مً اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ح) التي ج٣غع للؼوظحن " هٟـ الخ٣ىُٞ )...( ١ما
ًخٗل ٤بملُ٨ت وخُاػة اإلامخل٩اث وؤلاقغاٖ ٝلحها وبصاعتها والخمخ٘ بها والخهغٞ ٝحها ،ؾىاء
بال م٣ابل ؤو م٣ابل ٖىى" ،خ ٤اليؿاء في اجساط ٢غاعاث جسههً ب٩ل خغٍت.
وَكمل َظا الخ ٤خ ٤الؼوظت في الامخال ٥ب٩ل خغٍت ،وخ٣ها في ؤلاقغاٖ ٝلى َظٍ
اإلامخل٩اث وبصاعتها والخمخ٘ بها والخهغٞ ٝحها مً صون ؤن ج٩ىن ملؼمت بالغظىٕ بلى ػوظها
ؤو جسً٘ مً ٢بله ألي ُ٢ض ٧ان٦ ،ما ًيخج ًٖ مماعؾت َظا الخ ،٤خغٍت اليؿاء في
ازخُاع م٣غ ؾ٨ىاًَ وفي الخى٣ل.
وفي َظا ؤلاَاع جىو اإلااصة ٣ٞ 15غة  4مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز
يض اإلاغؤة:
" جمىذ الضو ٫ألاَغا ٝالغظل واإلاغؤة هٟـ الخ٣ىُٞ ١ما ًخٗل ٤بالدكغَ٘ اإلاخهل
بدغ٦ت ألاشسام وخغٍت ازخُاع مدل ؾ٨ىاَم وب٢امتهم".
وَٗخبر خ ٤اإلاغؤة في الخى٣ل وفي ازخُاع مدل ؽ ٦ىاَا وب٢امتها مً بحن ؤَم الخ٣ى١
التي ٦غؾتها اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ؤبٗض مً طلٌٗ ،٪خبر البٌٗ بإن الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى خغٍت
 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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جى٣ل اإلاغؤة مماعؾت ٢اثمت ٖلى الخمُحز ًم ً٨ؤن جهل بلى مؿخىي الٗى ٠ال٣اثم ٖلى
1
الىىٕ الاظخماعي.
ً
وو٣ٞا للم٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤة ،وٍ و زبحر مؿخ٣ل ُٖيخه لجىت
خ٣ى ١ؤلاوؿان الخابٗت لألمم اإلاخدضةٞ ،ةن "الٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي صازل
2
الٗاثلت ٌكمل (٦ظل )٪الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى خغٍت جى٣ل اإلاغؤة".

املؼلل الثاوي:
خلىق وواحجات الىالدًً كلى أػلالهما
لم جمحز مسخل ٠الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلا وؿان بحن ألام وألاب في ٧ل ما ًخٗل٤
بإَٟالهما ،بدُض ؾىث بُجهما في الخ٣ى ١والىاظباث اإلاغجبُت بإوالصَما٦ ،ما ؾىث
بُجهما ُٞما ًسو مىذ ظيؿُتهما ألوالصَما٦ ،ما ؾجري:

اللسق وٌ:
مظاواة الىالدًً في الحلىق واملظؤولُات كلى أػلالهما
ل٣ض هو ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت في ٧ل مً اإلااصة  16و 23ؾالٟخحن الظ٦غٖ ،لى اإلاؿاواة بحن الؼوظحن في
الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث ؤزىاء الؼواط بهٟت ٖامت ،مً صون جدضًض ٣ٞغة زانت لخ٣ى١
الىالضًً ومؿاولُاتهما ٖلى ؤَٟالهما.
ً
وحٗلُ٣ا ٖلى اإلااصة  23مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،
نغخذ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ؤهه:

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤة ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ال٣ٟغة .84
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" زال ٫الؼواطً ،جب ؤن ًخمخ٘ الؼوظحن بد٣ى ١ومؿاولُاث مدؿاوٍت في الٗاثلت ...
وجٓل َظٍ اإلاؿاواة جىُبٖ ٤لى الترجِباث اإلاخٗل٣ت  ...بالىناًت ٖلى ألاَٟا ٫والى٣ٟت،
وخ٣ى ١الؼٍاعة ؤو ٣ٞضان الؿلُت ألابىٍت ؤو اؾترصاصَاٖ ،لى ؤن هً٘ ههب ؤُٖيىا
1
اإلاهالر الٗلُا لألَٟا ٫في َظا الهضص".
ؤما اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ل٣ض اٖترٞذ في ال٣ٟغة
 14مً صًباظتها باألَمُت الاظخماُٖت لألمىمت ،واٖخبرث ؤن صوع اإلاغؤة في ؤلاهجاب ال ًجب
ؤن ً٩ىن ٖاث٣ا ٖلى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،بدُض جىو:
" وبط جضع ٥ؤن صوع اإلاغؤة في ؤلاهجاب ال ًجىػ ؤن ً٩ىن ؤؾاؾا للخمُحز بل بن جيكئت
ألاَٟا ٫جخُلب بضال مً طل ٪ج٣اؾم اإلاؿاولُت بحن الغظل واإلاغؤة واإلاجخم٘ ٩٦ل".
ؤبٗض مً طل ٪جًُ ٠اإلااصة ٣ٞ 5غة (ب) مً َظٍ الاج٠اُ٢ت:
" جخسظ الضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت (لٟ٨الت) جًمحن التربُت الٗاثلُت ٞهما
ؾلُما لألمىمت بىنٟها وُْٟت اظخماُٖت( ،و) الاٖترا ٝب٩ىن جيكئت ألاَٟا ٫وجغبُتهم
مؿاولُت مكتر٦ت بحن ألابىًٍ ٖلى ؤن ً٩ىن مٟهىما ؤن مهلخت ألاَٟا ٫هي الاٖخباع
ألاؾاسخي في ظمُ٘ الخاالث".
ؤما اإلااصة  16مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ٞل٣ض جىؾٗذ في قغح الخ٣ى ١واإلاؿئىلُاث التي
ًجب ؤن ًخمخ٘ بها ،لِـ  ِ٣ٞالؼوظان ٖلى ؤَٟالهما ،وبهما ألابىًٍ مهما ٧اهذ خالتهما
الؼوظُت.
وجخمشل َظٍ الخ٣ى ١في اإلاؿاواة بحن ألابىًٍ في خ ٤الىالًت وال٣ىامت والىناًت
والخبجي وازخُاع اؾم الٗاثلت ،ؾيخىؾ٘ ٞحها ٦ما ًلي:
.1خم الىالدًً في الىالًة واللىامة والىصاًة والحجني:
جىو اإلااصة ٣ٞ 16غة  1مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة في
ال٣ٟغة ( 1ح) و(ص) ٖلى الخىالي:
 1لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان الخٗلُ ٤الٗام  :19اإلااصة ( 23الٗاثلت)ً 27 ،ىلُى/جمىػ  ،1990ال٣ٟغجان .9-8
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" جخسظ الضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمًحز يض اإلاغؤة في ٧اٞت
ألامىع اإلاخٗل٣ت بالؼواط والٗال٢اث الٗاثلُت ،وبىظه زام جًمًٖ ،لى ؤؾاؽ اإلاؿاواة
بحن الغظل واإلاغؤة:
(ح) هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث بىنٟهما ؤبىًٍ ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ خالتهما الؼوظُت،
في ألامىع اإلاخٗل٣ت بإَٟالهما،
(ص) هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث ُٞما ًذٖل ٤بالىالًت وال٣ىامت والىناًت ٖلى ألاَٟا٫
وجبىحهم ،ؤو ما قابه طل ٪مً ألاٖغا ،ٝخحن جىظض َظٍ اإلاٟاَُم في الدكغَ٘ الىَجي".
اهُال ١مً َظٍ اإلااصةٞ ،ةن اجٟاُ٢ت اإلاغؤة حٗتر ٝل٨ال الىالضًً ،ولى ٧اها ٚحر
متزوظحن ،ؤو مىٟهلحن ،ؤو ختى مً ظيـ واخض ،بالخ ٤في الخمخ٘ با ٫ؾلُت ألابىٍت ٖلى
ؤَٟالهما في ٧ل ألامىع اإلاخٗل٣ت بهم مً والًت و٢ىامت ووناًت وجبجي.
والؿلُت ألابىٍت هي ٖباعة ًٖ ؾلُت " مماعؾت بصاعة " مً ٢بل الىالضًً ٖلى
ؤَٟالهما بلى ٚاًت بلىٚهم ؾً الغقض ؤو جدغعَم ؤو ػواظهم ،وج٣خطخي َظٍ الؿلُت
الًمان لألَٟا ٫ألامً ،الٗىاًت ،وخماًت هٟؿُت ٦ما حكمل ٖلى خ٣ى ١وواظباث
الخًاهت واإلاخابٗت والتربُت ،وطل٧ ٪له بهض ٝجد ٤ُ٣خاظُاتهم وجلبُت إلاهالخهم
1
ألاؾاؾُت اإلاسخلٟت.
وفي َظا ؤلاَاع جا٦ض اإلااصة  7مً اجٟاُ٢ت الُٟل ٖلى ؤن ً٩ىن للُٟل مىظ والصجه
الخ ٤في جل٣ي عٖاًت والضًه الكغُٖحن ،وجًُ ٠اإلااصة  18مً َظٍ الاجٟاُ٢ت:
" لألم ولألب مؿئىلُت مكتر٦ت ُٞما ًسو جغبُت ألاَٟا ٫ويمان جُىعَم ،وج٘٣
َظٍ اإلاؿئىلُت ٖلى ٖاج ٤والضيهم ؤو في خالت ٖضم جىٞغَم بلى ممشلهم ال٣اهىوي (وصخي)
وٍجب ؤن ً٩ىن جهغٞهم في اإلاهلخت الٗلُا للُٟل".
وجا٦ض اإلااصة ٣ٞ 3غة  1مً َظٍ الاجٟاُ٢ت مغة ؤزغي ٖلى يغوعة مغاٖاة مهلخت
ألاَٟا ٫بدُض جىو ٖلى ؤهه  " :في ظمُ٘ ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باألَٟا ٫والتي جخسظَا

1 Jean LAGADEC, le nouveau guide pratique du droit, édition Solar, Paris 1994, p 62.
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ماؾؿاث الغٞاٍ الاظخماعي والهُئاث الٗامت طاث الهلت ،بما ٞحها اإلادا٦م الً٣اثُت،
ًجب ؤن حك٩ل اإلاهالر الًٟلى للُٟل الاٖخباع ألاؾاسخي ٞحها".
وٖلُه ٞةن مَ٠ىم " اإلاهالر الًٟلى للُٟل " اإلاكاع بلحها في اإلااصة ؤٖالٍ مً اجٟاُ٢ت
ً
ً
خ٣ى ١الُٟل ٌك٩ل ؤًًا مبضؤ ؤؾاؾُا اؾدىضث ٖلُه قغٖت خ٣ى ١اإلاغؤة بدُض جىو
بك٩ل زام نهاًت ال٣ٟغة ( 1ح) و(ص) مً اإلااصة  " :16وفى ظمُ٘ ألاخىا٩ً ،٫ىن إلاهلخت
ألاَٟا ٫الاٖخباع ألاو".٫
 .2خم الىالدين في مىذ الاطم اللائلي:
جمىذ اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ػ) مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة للؼوط والؼوظت هٟـ الخ٣ى١
الصسهُت ،بما في طل ٪الخ ٤في ازخُاع اؾم ألاؾغة.
وٍغجب خ ٤الؼوظحن في ازخُاع اؾم الٗاثلت ؤزاعٍ ٖلى ألاَٟا ٫بدُض ً٩ىن لألم و٣ٞا
لهظٍ اإلااصة الخ ٤في مىذ اؾم ٖاثلتها ألٍ ٞالها ،ؤي ًهبدىا ًىدؿبىن ألمهم بضال مً ؤن
ًىدؿبىا ألبحهم.
ول٣ض ق٩ل َظا الخٖ ٤كُت اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،مٟتر ١ظضًض في مجا٫
خ٣ى ١اإلاغؤة الؾُما في بَاع ألاؾغة.
ؤما اجٟاُ٢ت الُٟل ٞةنها لم جدضص بطا ٧ان باؾخُاٖت ألام مىذ اؾمها ألَٟالها ؤم ال
ً
بدُض جىو في اإلااصة ٖ 7لى ؤن ٌ " :سجل الُٟل بٗض والصجه ٞىعا وٍ٩ىن له الخ ٤مىظ
والصجه في اؾم" م٘ ؤن َظٍ الاجٟاُ٢ت ٢ض نضعث  10ؾىىاث بٗض نضوع اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.

اللسق الثاوي:
مظاواة الىالدًً في مىذ حيظُتهما ألػلالهما
الجيؿُت هي جل ٪الغابُت ال٣اهىهُت التي جغبِ اإلاىاَىحن بضولهم ،بدُض ًهبذ ل٩ل
مً ًخمخ٘ بجيؿُت صولت مُٗىت الخ ٤في ؤن جدمي َظٍ الضولت خ٣ى٢ه ومهالخه٦ ،ما
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جٟ٨ل له مماعؾت ٧ل الخ٣ى ١التي ٢غعتها مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
ؤي الخ ٤في الخٗلم في الٗمل في الصخت في مماعؾت الخ٣ى ١الؿُاؾُت...
ل٣ض ٧ان الؼواط ما بحن ألاظاهب في ال٣ضًم ًيكا هىٕ مً الالمؿاواة ما بحن الؼوظحن
ُٞما ًسو مىذ الجيؿُت ألَٟالهما ،وٍغجب َظا الخمُحز ؤزاعٍ ٖلى ألاَٟا٦ ٫ظل ٪بدُض
ًمـ بُغٍ٣ت ملخىْت في خ٣ى٢هم صازل الضولت التي جدمل ؤمهم ظيؿُتها ،زانت إلاا
ً٩ىهىن مُ٣محن ٞحها.
ً
ً
ُٗٞاهىن مالُا وٍىاظهىن ُ٢ىصا قضًضة ٖلى خغٍت جى٣لهً والُ٣ام بإوكُتهم
ُ
الُىمُت ،و٦مىْٟحن ٌٗاملىن ٗ٦ما ٫ؤظاهب خُض جٟغى ُ٢ىص ٖلى ب٢امتهم وجىُْٟهم
وٖلى اإلاؼاًا ألازغي التي جخٗل ٤بٗملهم ،مشل خ٣ى ١الخ٣اٖض.
٦ما ًىاظهىن ٖىا٢ب مالُت ملابهت ٖىضما ًدخاظىن بلى الغٖاًت الصخُت ألهه ًيبػي
ٖلحهم في ؤٚلب ألاخُان ص ٘ٞمبل ٜمدضص مً اإلاا ٫للخهىٖ ٫لى السضماث الصخُت.
ؤما بطا ٧اهىا مُ٣محن زاعط الضولت التي جدمل ؤمهم ظيؿُتهاٞ ،هم ًسًٗىن لىٟـ
الكغوٍ التي ًسً٘ لها ألاظاهب مً خُض َلب جإقحرة الضزى ،٫وجُُ٣ض مضة ب٢امتهم في
َظٍ الضولت  .و٢ض ً٩ىن لهظا الخمُحز ؤزاعا بالٛت ٖلحهم وٖلى ؤمهم إلاا ً٩ىن والضيهم
مىٟهلحن ،وج٩ىن الخًاهت مؿىىصة لىالضَم.
ومىض اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،ؤنبذ لألم
اإلاتزوظت بإظىبي ،الخ ٤في مىذ ظيؿُتها ألَٟالها مً صون قغٍ وال ُ٢ض.
وفي َظا اإلاٗجى جىو اإلااصة ٣ٞ 9غة  2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة  " :جمىذ الضو ٫ألاَغا ٝاإلاغؤة
خ٣ا مؿاوٍا لخ ٤الغظل ُٞما ًخٗل ٤بجيؿُت ؤَٟالهما".
وفي حٗلُ٣ها ٖلى َظا الخً٢ ٤ذ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان  " :بإهه ًيبػي ٖلى
الضو" ٫يمان جًمحن هٓام ا٫ػواط خ٣ى ١وواظباث مدؿاوٍت ل٨ال الؼوظحن ُٞما ًخٗل٤
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بالىناًت ٖلى ألاَٟا ٫وعٖاًتهم (بما في طل ) ٪ال٣ضعة ٖلى ه٣ل ظيؿُت ؤي مً الىالضًً
1
بلى ألاَٟا."٫
ؤما اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٞل٣ض اٖخبرث
2
ؤؾاسخي ًجب ؤن ًخمخ٘ به في ْغو ٝمدؿاوٍت الغظل واإلاغؤة.

" اإلاىاَىت خ٤

ًخطر مما ؾب ٤بإن اإلاؿاواة التي جىاقضَا وجدمحها اإلااصة  16واإلااصة  9مً اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ُٞما ًسو الخ٣ى ١والىاظباث الٗاثلُت ،جىهب في ؤٚلب الخاالث ٖلى الً٣اء
ٖلى بٌٗ اإلاماعؾاث الش٣اُٞت والضًيُت والتي ٌؿخٗصخى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء
والغظا ٫مً صون حُٛحر ألاويإ ال٣اثمت.
وم٘ َظا ٞةن مدغعي اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٢ض اٖخبروا الخُٛحر في َظا اإلاجا ٫يغوعي وال
مٟغ مىه بطا َمدىا بخد ٤ُ٣اإلاؿاواة ال٩املت بحن اليؿاء والغظا ،٫الؾُما صازل ألاؾغة.
ومً ظهت ؤزغي ،ؤٖغبذ اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ًٖ  ١ل٣ها
مً ؤن بٌٗ الضو ٫ؤ٦ضث ؤن الٗىامل الش٣اُٞت ؤو الضًيُت جمى٘ الخُ٣ض بهظا الكغٍ،
وصٖذ الضو ٫بلى "ببضاء الخؼم في ٖضم حصجُ٘ ؤًت مٟاَُم لٗضم اإلاؿاواة بحن اإلاغؤة
3
والغظل جا٦ضَا ال٣ىاهحن ؤو الكغاج٘ الضًيُت ؤو السانت ؤو الٗاصاث والخ٣الُض"...
وٖلُهٖ ،لى الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت ،اجساط ٧ل ؤلاظغاءاث التي ؾب ٤لىا وؤن
وضخىاَا في اإلابدض ألاو ٫مً َظا الٟهل ،مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامة ،اإلاغظ٘ الؿاب. ٤
2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes: Algérie, 27 janvier 1999,
paragraphes 83-84.
 3اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت  ،21اإلاؿاواة في الؼواط والٗال٢اث ال٘ اثلُت (الضوعة الشالشت ٖكغة،
 )1994ال٣ٟغاث  16و.47-41
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وحٗضًل ال٣ىاهحن والدكغَٗاث الؿاعٍت في مجا ٫الؼواط وألاؾغة بطا ٧اهذ حؿمذ بالخمُحز
1
يض اليؿاء.
والجضًغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام بإن اجٟاُ٢ت ال٣بى ٫الُىعي بالؼواط والؿً الضهُا
للؼواط وحسجُله ٢ض ؤوكإث بظغاءاث إلاغا٢بت جُبُ٣ها  .وجخمشل َظٍ ؤلاظغاءاث في ج٣ضًم
الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها ج٣اعٍغ صوعٍت ٧ل زمـ ؾىىاث بلى ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة جىضر
ٞحها الخضابحر ال٣اهىهُت التي اجسظتها مً ؤظل جُبُ ٤ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ول ً٨بضزى٫
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة خحز الخىُٟظ ،ؤنبدذ اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة هي
مً ًىٓغ في َظٍ الخ٣اعٍغ.
واهُال ١مً ٧ل ما ؾب ،٤هدؿاء ًٖ ٫مضي التزام الضو ٫الٗغبُت بإخ٩ام اجٟاُ٢ت
ما ًسو خ٣ى ١وواظباث اليؿاء
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة في
اإلاغجبُت بالؼواط وبالٗاثلت ؟ بن ؤلاظابت ٖلى َظا الؿاا ٫ؾخ٩ىن مىيىٕ ه٣اف اإلابدض
آلاحي:

املجدث الثاوي:
ملهىم خلىق املسأة اللائلُة باليظجة للدوٌ اللستُة
ًلسو بٌٗ ال٨خاب ويُٗت اليؿاء في ٢ىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت الٗغبُت بإنها
ويُٗت ال٣انغ ،ألنهً صاثما في مى ٠٢جمُحز بدُض ًىيًٗ جدذ وناًت الىلي ٖىض
ببغام ٖ٣ض ػواظهًً ،لؼمً بُاٖت ؤػواظهً زالُ٢ ٫ام الٗال٢ت الؼوظُت ومدغوماث مً
مماعؾت ؤي ؾلُت ٢اهىهُت ٖلى ؤَٟالهً٦ .ما ؤنهً مٗغياث لالمؿاواة ٖىض اهدال٣ٖ ٫ض
الؼواط ؤو ٖىض خهىلهً ٖلى خهههً مً التر ٦ت ومدغوماث مً الؼواط بإخض مً ٚحر
2
صًجهً ومٗغياث ل٣ٟضان ظيؿُتهً.
1 Nations Unies, discrimination à l'égard des femmes, convention et le Comité, Nations Unies, fiche d'information n° 22
Genève, février 1995, p. 32.
2 S. Nouredine, op. cit. P 70-73.
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ؤبٗض مً طل ،٪بن ويُٗت اليؿاء في الضو ٫الٗغبُت خؿب البٌٗ ،في صعظت ؤؾٟل
مً الضعظت التي ٢غعتها لها مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة  .ؤي ٠بلى طل ،٪لم
جترصص َظٍ الضوٖ ٫لى وي٘ جدٟٓاث ٧لما جبن ث ألامم اإلاخدضة اجٟاُ٢ت حٗجي بدماًت
1
خ٣ى ١اإلاغؤة في َظا اإلاجا.٫
هغٍض مً زالَ ٫ظا اإلابدض الغص ٖلى َظٍ الاصٖاءاث مً زال ٫ببغاػ مى ٠٢الضو٫
الٗغبُت مً خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط والٗاثلت ،ل٢ ً٨بل طل ٪ال بإؽ ؤن هخى٠٢
ٖىض ويُٗت اإلاغؤة في ألاؾغة في الىزاث ٤ال٘ عبُت وؤلاؾالمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٤ٞ
الخ٣ؿُم الخالي:
اإلاُلب ألاو :٫خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاثلُت في الىزاث ٤الٗغبُت وؤلاؾالمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
اإلاُلب الشاوي :مى ٠٢الضو ٫الٗغبُت مً خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاثلُت

املؼلل وٌ:
خلىق املسأة اللائلُة في الىجائم اللستُة وإلاطالمُة لحلىق إلاوظان
ه٣هض بالىزاث ٤الٗغبُت وؤلاؾالمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مجمىٖت الىزاث ٤الضولُت
السانت بد٣ى ١ؤلاوؿان والهاصعة مً ٢بل مىٓماث صولُت بؾالمُت ؤو ٖغبُت٦ ،مىٓمت
اإلااجمغ ؤلاؾالمي وظامٗت الضو ٫الٗغبُت وما بلى طل.٪
ومً صون الضزى ٫في جٟانُل الجزإ ال٣اثم خى٫
وظىص هٓام ٖغري ؤو بؾالمي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤم ال ٞ ،2ةهىا ؾىضعؽ جدذ َظا الٗىىان خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط

1 Peggy Hermann, op. cit.
ٌٗ 2ترى بٌٗ ال٨خاب ٖلى ٨ٞغة وظىص هٓاما ٖغري ؤو بؾالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان هٓغا لٗضم جىٞغ ُٞه الكغوٍ الالػمت لُ٣امه ،عاظ٘
في طل ٪مدايغاث الض٦خىع مدمض ؤمحن اإلاُضاوي ،الىٓام ألاوعوري لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاٗهض الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
ؾتراؽبىعٞ ٙغوؿا ًىلُى /جمىػ .1999
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وبالٗاثلت في مسخلَ ٠ظٍ الىزاث ٤الٗغبُت وؤلاؾالمُت باإلياٞت بلى طل ٪ؾىٗغى مً
باب اإلا٣اعهت  ،ِ٣ٞمى ٠٢الىٓام ألاوعوري لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً َظٍ الخ٣ى.١
اللسق وٌ:
خلىق املسأة اللائلُة في الىجائم اللستُة وإلاطالمُة
ؾيخى ٠٢في َظا اإلا٣ام ٖىض زالر وزاث" ٤بؾالمُت" ،ناصعة ًٖ زالر مىٓماث ٖغبُت
بؾالمُت مسخلٟت وهي البُان الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم (الهاصع ًٖ اإلاجلـ
ؤلاؾالمي ألاوعوري ) ،وبٖالن ال٣اَغة لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم (الهاصع ًٖ مىٓمت
اإلااجمغ ؤلاؾالمي ) ،ومؿىصة اإلاُشا ١الٗغري لخ٣ى ١ؤلاوؿان (الهاصع ًٖ ظامٗت الضو٫
الٗغبُت) ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ ،بدُض َىا٦ ٥م َاثال مً ؤلاٖالهاث خى ٫خ٣ى١
ؤلاوؿان ناصعة ًٖ مىٓماث صولُت بؾالمُت ؤو ٖغبُت.
 .1خلىق املسأة اللائلُة في اٌبُان اللاملي لحلىق إلاوظان في إلاطالم :
ل٣ض نضع البُان الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ًٖ اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاوعوري
في لىضن في  19ؾبخمبر/حكغًٍ زاوي  ،1981وٍدك٩ل َظا البُان مً جىظحهاث ٖامت
للضو ٫ألاًٖاء ُٞه في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان.
وفي حٗغٍٟه لألؾغة ،جىو اإلااصة السامؿت مىه " :ألاؾغة هي الٗامل ألاؾاسخي في ج٩ىًٍ
اإلاجخم٘ ،الؼواط َى ؤؾاؽ ج٩ىٍجها ،اليؿاء والغظا ٫لهم الخ ٤في الؼواط ،وال ًمً٨
جُُ٣ض مماعؾت َظا الخ ٤ألؾباب الٗغ ،١اللىن ،الجيؿُت".
والجضًغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام َى ؤن َظٍ اإلااصة ٢ض وؿِذ ؤو باألخغي جىاؾذ ؤلاقا عة
بلى الُ٣ض اإلاغجبِ بالضًً ،بدُض ٦ما ٌٗلم الجمُ٘ ،ال ٌؿمذ ؤلاؾالم للمؿلماث بالؼواط
بٛحر مؿلم ،وَظا عاظ٘ خؿب اٖخ٣اصها لخجىب الخٗغى لالهخ٣اص.
ؤما اإلااصة  6مىه ٞهي ججٗل " اإلاغؤة مؿاوٍت للغظل في ال٨غامت ؤلاوؿاهُت خ٣ى٢ها
ومؿاولُتها اإلاالُت اإلاؿخ٣لت ،والخ ٤في
مٗاصلت لىاظباتها ،لها الصسهُت اإلاضهُت
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الاخخٟاّ باالؾم الٗاثلي وبالغوابِ الٗاثلُت "  ،ول ً٨جًُ ٠ال٣ٟغة (ب) مً َظٍ اإلااصة
"الؼوط له مؿاولُت الاٖخىاء بالٗاثلت واإلاؿئى ًٖ ٫خماًتها".
وُٞما ًسو خ٣ى ١ألاَٟاٖ ٫لى والضيهم ،جىو اإلااصة ٣ٞ 7غة (ؤ) " بمجغص الىالصة،
٧ل ٍٞل له خ٣ىٖ ١لى والضًهٖ ،لى اإلاجخم٘ وٖلى الضولت ُٞما ًسو خًاهخه ،جغبِخه
والاَخمام به ماصًا صخُا ومٗىىٍا "٦ ،ما ج٣غع َظٍ اإلااصة لألم والجىحن خماًت ومٗاملت
زانت.
ؤما ُٞما ًسو خ ٤الىالضًً ٖلى ألاَٟا ،٫جىو َظٍ اإلااصة في ال٣ٟغة (ب) " :آلاباء
ؤو مً ًىىب ٖلحهم لهم الخ ٤في ازخُاع جغبُت ؤَٟالهم بكغٍ مغاٖاة مهالخهم
ومؿخ٣بلهمٖ ،لى يىء الُ٣م اإلاٗىىٍت و٢ىاٖض الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
وجًُ ٠ال٣ٟغة (ط) مً اإلااصة  7بإن " :للىالضًً خ٣ىٖ ١لى ؤَٟالهما ،و٧ل ؤًٖاء
ألاؾغة لهم خ٣ىٖ ١لى والضيهم ،و٣ٞا ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
ٌؿخسلو مً َظٍ اإلاىاص ،بإن ألامهاث ال ٌؿخًُٗ ج٣غٍغ َغٍ٣ت جغبُت ؤَٟالهً بال
في خالت وٞاة آلاباء ؤو ُٚابهم  ..وٍ٩ىن طل ٪بمىظب ؤلاهابت ،م٘ ؤهه مً اإلاٟغوى ؤن
ًماعؽ َظا الخ ٤بُغٍ٣ت مكتر٦ت ُٞما بُجهما ،وَظا ما ٖغى َظٍ اإلااصة الهخ٣اصاث
1
ظضًت.
ؤما في مجا ٫الخى٣ل ،جىو اإلااصة  " :12ل٩ل ٞغص الخ ٤في بَاع الكغَٗت ؤلاؾالمُت ...
في الخى٣ل بدغٍت وفي ازخُاع م٣غ ؾ٨ىاٍ صازل وزاعط صولخه".
ًٟهم يمىُا مً َظٍ اإلااصة ،اهُال ١مً الٗباعة " في بَاع الكغَٗت ؤلاؾالمُت " ،بإن
اليؿاء ٚحر مٗىُاث بالخ ٤في ازخُاع م٣غ ؾ٨ىاَم بظاث الخغٍت التي ًخمخ٘ بها الغظا.٫

1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : Déclaration islamique des droits de l‗Homme comparée à la déclaration Universelle,
Conférence donnée au colloque Diritti umani e diritti dei populi per una famiglia di nazioni, organisé par l'Istituto
Veritatis Splendor et l'Unione giuristi cattolici italiana, Bologna, 9 et 10 mars 200, voir : http://go.to/nonviolence, voir
également: Peggy Hermann, op.cit.
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.2

خلىق املسأة اللائلُة في إكالن اللاَسة لحلىق إلاوظان في إلاطالم:

ل٣ض نضع بٖالن ال٣اَغة لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم مً ٢بل مىٓمت اإلااجمغ
ؤلاؾالمي في  5ؤٚؿُـ/آب  ،1990مداوال بُٖاء مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان َابٗا صًيُا.
ُٟٞما ًسو الخ ٤في الؼواط وفي بىاء ؤؾغة ،جىو اإلااصة  5مً َظا ؤلاٖالن " :حك٩ل
ألاؾغة السلُت ألاؾاؾُت لبىاء اإلاجخم٘ ،والؼواط َى ؤؾاؽ ج٩ىٍجها  .للغظا ٫ولليؿاء الخ٤
1
في الؼواط مً صون ؤي ُ٢ض الؾُما بؿبب الٗغ ،١اللىن ،ؤو الجيؿُت".
وٍم ً٨الُ٣ام بىٟـ اإلاالخٓت التي ٢مىا بها في ألاٖلىٖ ،ىض الخضًض ٖلى اإلااصة  5مً
البُان الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم التي لم حكغ بلى الُ٣ض اإلاغجبِ بالضًً ،لىا٦ض
مغة زاهُت بإن ٖضم ؤلاقاعة بلُه لم ً ً٨ؾهىا بل م٣هىصا.
 4مً َظا
وُٞما ًسو خ٣ى ١وواظباث الؼوظحن صازل ألاؾغة ،جىو اإلااصة
ؤلاٖالنً" :جب ؤن ج٩ىن ال٩لمت ألازحرة للغظل ألهه َى عثِـ الٗاثلت" ،وَى اٖترا ٝنغٍذ
بؿلُت الؼوط ٖلى ػوظخه .وج٣ابل ؾلُت الؼوط صازل ألاؾغة واظب الؼوظت بُاٖخه.
وفي َظا ؤلاَاع ًيخ٣ض بٌٗ ال٨خاب واظب الُاٖت ألهه ًىلض الٗى ٠يض اليؿاء،
بدُض ٌؿخٛل ٚالب ألاػواط "ؾلُتهم" صازل ألاؾغة وٍماعؾىنها ًٖ َغٍ ٤الٗى٠
2
مٗخبرًً طل ٪ؤمغا َبُُٗا.
ؤما اإلااصة  9مً َظا ؤلاٖالن ٞهي "زجىلت" هىٖا ما في الاٖترا ٝللغظا ٫بهظا الخ٤
ب٣ىلهاٌ " :كتر٧ ٥ل ؤٞغاص ألاؾغة في اإلاؿاولُاث صازل ألاؾغة٧ ،ل واخض ٖلى ٢ضع
اؾخُاٖخه وَب٣ا لُبُٗت ج٩ىٍىه".
وُٞما ًسو خ ٤اإلاغؤة في ٞسخ الٗال٢ت الؼوظُتٞ ،ةن َظا ؤلا ٖالن ٌٗتر ٝللمغؤة
"بالخ ٤في السل٘ م٣ابل حٗىٌٍ ٦ما لها الخ ٤في َلب الخُلُ ٤ؤمام اإلاد٨مت في بَاع
الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت " ( اإلااصة  ،)20وٍم ً٨ببضاء بٌٗ
اإلاالخٓاث ٖلى َظٍ اإلااصة:
 1الترظمت مً الىو الٟغوسخي بلى الٗغري بخهغ.ٝ
2 Amel A. femmes battues, SOS détresse, journal demain l'Algérie, 31 juillet – 1 août 1998, n° 132, p6.

139

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

 .1حُٗي َظٍ اإلااصة لليؿاء خٞ ٤سخ ٖ٣ض الؼواط بمىظب َلب الخُل ً ٤ؤو السل٘
 .ِ٣ٞوالخُلَُ ٤ى خ ٤اإلاغؤة في َلب الُال ١بطا جىاٞغث قغوٍ مُٗىت في الؼوط (في
ٚالب ألاو٢اث ) جدى ٫صون بم٩اهُت ُ٢ام الغابُت الؼوظُت ،وَى مماعؾت جىُب ٤بهىعة
ً
عثِؿُت ٖلى الخاالث التي ج٣ضم ٞحها الؼوظت َلبا للُال ١ؤمام اإلادا٦م؛
ؤما السل٘ ُٞخمشل في خ ٤اإلاغؤة في  ٪ٞالغابُت الؼوظُت ؤو زل٘ هٟؿها مً ػوظها،
ٖىضما ال جخىٞغ قغوٍ الخُلُ ،٤قغٍُت ؤن جض ٘ٞله ما٦ ٫خٗىٌٍ ٖلى الًغع الظي
٢ض جدضزه له1؛
 .2ال جدضص َظٍ اإلااصة الكغوٍ التي حؿخُُ٘ ٞحها اإلاغؤة َلب الخُلُ ،٤وٖلى َظا
ألاؾاؽ ٞةهه ل٩ل صولت ٕ عبُت بؾالمُت َغٍ٣تها في جىُٓم طل٩ٞ ،٪ان ًيخٓغ مً َظا
ؤلاٖالن ؤن ًدؿم في اإلاى ٠٢ول٨ىه لم ًٟٗل؛
ٌ .3ؿمذ َظا ؤلاٖالن بُغٍ٣ت يمىُت للغظل بُلب الُال ١مً صون ؤن جخىاٞغ
قغوٍ مُٗىت ومً صون ؤن ًترجب ًٖ طل ٪ؤزاع مالُت .
 .3خلىق املسأة اللائلُة في املُثاق اللسثي لحلىق إلانطان:

2

لم ًىو مُشا ١الضو ٫الٗغبُت ٖلى مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَٗخبر طل ٪مً بحن
الشٛغاث ال٨شحرة التي احؿم بها َظا اإلاُشا ١وؾبب مً بحن ألاؾباب ألاؾاؾُت التي صٗٞذ
بالٗضًض مً ال٨خاب بلى الخضًض ًٖ ؤػمت ظامٗت الضو ٫الٗغبُت م٣اعهت م٘ اإلاىٓماث
ؤلا٢لُمُت ألازغي ،الؾُما الاجداص ألاوعوري وختى مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت.
واؾخضعا٧ا لهظا الىي٘ ،جبجى مجلـ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ازغ ظلؿخه ع٢م 102
اإلاىٗ٣ضة بال٣اَغة في  15ؾبخمبر/ؤًلى ،1994 ٫اإلاُشا ١الٗغري لخ٣ى ١ؤلاوؿان  ،بمىظب
ال٣غاع ع٢م .5437

 1ؤهٓغ بدشىا لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.76 -73
2 Mohammed Amin AL MIDANI, les droits de l'homme et l'islam: textes des organisations arabes et islamiques,
association des publications de la Faculté de théologie Protestante Université Marc Bloch de Strasbour-12, 2003, p. 17.
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ول٣ض نضع َظا اإلاُشا ١بٗض مىا٢كاث واط جماٖاث مخٗضصة صامذ ؤعر٘ وزالزىن ؾىت،
1
وم٘ َظا لم ًضزل خحز الخىُٟظ بلى ٚاًت ًىمىا َظا.
وُٞما ًسو الخ ٤في الؼواط ،جىو اإلااصة (33ؤ) مً َظا اإلاُشاٖ ١لى ؤهه " للغظل
واإلاغؤة ابخضاء مً بلى ٙؾً الؼواط خ ٤التزوط وجإؾِـ ؤؾغة و ٤ٞقغوٍ وؤع٧ان
ً
ً
عياء ٧امال ال ب٦غاٍ ُٞه".
الؼواط ،وال ًىٗ٣ض الؼواط بال بغيا الُغٞحن
ل ً٨في اإلا٣ابل حؿمذ َظٍ اإلااصة للدكغَٗاث وال٣ىاهحن الضازلُت للضو ٫الٗغبُت
بدىُٓم خ٣ى ١وواظباث الغظل واإلاغؤة ٖىض اوٗ٣اص الؼواط وزالُ٢ ٫امه ولضي اهدالله.
وفي مٗغى حٗلُ٣ها ٖلى مؿىصة اإلاُشا ١الٗغري لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤٖغبذ مىٓمت
الٟٗى الضولُت ًٖ ٢ل٣ها مً ؤن الدكغَ٘ الىَجي في بٌٗ الخاالث ٢ض ال ًٟ٨ل اإلاؿاواة
بحن الغظا ٫واليؿاء.
ً
ؤي ٠بلى طلٞ ،٪ةن "٢ىاٖض وقغوٍ الؼواط " ٖمىما في بٌٗ الضو ٫الٗغبُت،
ً
ً
الؾُما الضو ٫السلُجي ة ،حٗمل "ٖلى هدى ًلخ ٤يغعا قضًضا بمهلخت اإلاغؤة  .و٢ض ً٩ىن
ً ً
"الغياء الخغ وال٩امل " للمغؤة بالؼواط بق٩الُا ظضا في ْغو ٝاظخماُٖت ج٩ىن ٞحها
ً
ؾُُغة الٗاثالث (وبسانت ؤولُاء ألامىع ) ٖلى الٟخُاث واليؿاء مخٗاعٖ ٝلحها ٖمىما
ً
ً
2
وحك٩ل مٟهىما مدىعٍا في ألاهٓمت ال٣اهىوية للؼواط ".
ؤما في مجا ٫الخى٣ل ،جىو اإلااصة  20مً َظا اإلاُشا٧ " : ١ل شسو له الخ ٤في
الخى٣ل بدغٍت وازخُاع م٣غ ؾ٨ىاٍ و٣ٞا لل٣ىاهحن الؿاعٍت".

 1للمؼٍض مً اإلاٗلىماث ،عاظ٘ ص .هاصع ٞغظاوي ،هدى مُشاٖ ١غري لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاٗهض الٗغري لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،جىوـ  ،1990م
 ،8-5عاظ٘ ٦ظل ،٪ص .مدمض ؤمحن اإلاُضاوي:
Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'homme, Thèse pour le Doctorat d'Etat en
Droit, Université de Strasbourg III, octobre 1987, pp. 322-323. Voir également Mohammed Amin AL MIDANI, les droits
de l'homme et l'islam: textes des organisations arabes et islamiques, p. 25.
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السليجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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وٍم ً٨ببضاء هٟـ اإلاالخٓاث ٖلى َظٍ اإلااصة ،ألنها هي ألازغي جتر ٥لل٣ىاهحن
الضازلُت مجاال واؾٗا لخدضًض خغ٦ت اليؿاء.

اللسق الثاوي:
خلىق املسأة اللائلُة في الىـام وزوثي لحلىق إلاوظان
ل٣ض جغ٦ذ الاجٟاُ٢ت ألاوعوبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ل٣ىاهحن الضو٫
ألاًٖاء ٞحها مجاال واؾٗا لخىُٓم ألامىع اإلاخٗل٣ت بالؼواط ،بضءا مً جدضًض ؾً الؼواط
بلى بظغاءاث الدسجُل ...بدُض جىو اإلااصة  12مجها:
" للغظل واإلاغؤة في ؾً البلى ٙخ ٤الؼواط وج٩ىًٍ ؤؾغة خؿب ال٣ىاهحن الىَىُت التي
جىٓم َظا الخ".٤
وفي الٗمىم لليؿاء والغظا ٫في الاجداص ألاوعوري هٟـ الخ٣ىُٞ ١ما ًسو ببغام
ٖ٣ض الؼواطُٞ ،ما ٖضا صولت اللُ٨ؿمبىع ٙبدُض ال حؿخُ٘ اليؿاء ٖ٣ض ػواط ظضًض ب ال
بٗض مغوع ً 300ىما (ؤي خىالي  10ؤقهغ) بٗض وٞاة الؼوط ،ؤو بٗض الُال ،١بال في الخالت
1
التي ج٩ىن ٢ض ويٗذ مىلىص ٢بل نهاًت جل ٪اإلاضة.
وٍم ً٨حكبُه َظا الُ٣ض بُ٣ض الٗضة ٖىض الضو ٫ؤلاؾالمُت ل ً٨مضتها ؤَى ٫مً مضة
الٗضة اإلا٣غعة لليؿاء في ؤلاؾالم ٖىض الُال ١ؤو وٞاة ؤػواظهً.
٦ما ؤن للؼوظاث في الضو ٫ألاوعوبُت بهٟت ٖامت هٟـ الخ٣ى ١الصسهُت التي
ًخمخ٘ بها ؤػواظهً ومً بحن َظٍ الخ٣ى ١الصسهُت:
الخ ٤في ازخُاع وبدغٍت الٗمل ؤم ال،-الخ ٤في قٛل وُْٟت ٖامت،

1 Anne Sophie Divanon, op. cit, p 86.
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الخ ٤في حُٛحر الجيؿُت،خ ٤الؼوظت في الا٢تراى ٖلى اؾمها ومً صون مىا٣ٞت ػوظها،الخ ٤في ازخُاع اإلاٗخ٣ض،حؿخُُ٘ الؼوظت بطا ؤعاصث الاخخٟاّ باؾمها ؤما ُٞما ًسو ه٣ل الاؾم الٗاثليبلى ألاَٟاٞ ،٫ةن الٗغ ٝفي ؤٚلبُت الضو ٫ألاوعوبُت ًجٗل اؾم ألاب ؤولى مً اؾم ألام في
1
ؤعجر الخاالث.
وبهٟت ٖامت خ ٤الؼوظت في اجساط ٢غاعاث جسهها مً صون الغظى ٕ بلى عؤي ؤومىا٣ٞت ػوظها،
ؤما ُٞما ًسو خ٣ى ١الىالضًً ٖلى ألاَٟاٞ ،٫ةن الغظا ٫واليؿاء في ؤٚلبُت الضو٫
ألاوعوبُت لهم مبضثُا هٟـ الخ٣ى ١والىاظباث ُٞما ًسو الىالًت وال٣ىامت الىناًت
الخًاهت وجبجي ألاَٟا.٫
لُٞ ً٨ما ًسو خًاهت ألاَٟاٖ ٫ىض اهدال ٫الٗال٢ت الؼوظُت ٝبنها حٗىص في ؤٚلبُت
الضو ٫ألاوعوبُت بلى ألامهاث ،ل ً٨في اإلا٣ابل َىا ٥مىظت متزاًضة مً ألاخ٩ام الً٣اثُت
التي ؤنبدذ جمىذ آلاباء َظا الخ.٤
ؤما في مجا ٫الجيؿُتٞ ،ل٣ض ؤنبذ لليؿاء في ٧ل الضو ٫ألاوعوبُت هٟـ الخ٣ى٦ ١ما
للغظاُٞ ٫ما ًسو ا٦دؿاب حُٛحر ؤو الاخخٟاّ بالجًؾُت وبالخالي ال الؼواط م٘ ؤظىبي وال
حُٛحر ظيؿُت الؼوط ؤزىاء الؼواط ًاصي بالؼوظت بلى حُٛحر ظيؿُتها.
وُٞما ًسو خ ٤اليؿاء في مىذ ظيؿُتهً ألَٟالهً ٞةن حكغَٗاث الضو ٫ألاوعوبُت
جسخل ٠ولِؿذ مىخضة في َظا اإلاجا.٫
ٟٞي خحن حُٗي بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت لألم وألاب مهما ٧اهذ خالتهما اإلاضهُت ،ومهما
٧اهذ ويُٗت الُٟل (َٟل َبُعي ؤو قغعي ) هٟـ الخُٞ ٤ما ًسو ه٣ل ظيؿُتهما

1 Anne-Sophie Divanon, op. cit, p 59-79.
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ألَٟالهما ،حُٗي في اإلا٣ابل صو ٫ؤوعوبُت ؤزغي ،مشل الضاهمغ ٥والؿىٍض لألم  ِ٣ٞخ٤
1
ه٣ل ظيؿُتها ألَٟالها إلاا ًىلضوا راعط بَاع ٖال٢ت الؼواط.
وفي ألازحر هغي بإهه مً الًغوعي الخىٖ ٠٢ىض جدٟٓاث بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى
اجٟاُ٢ت ال٣بى ٫الُىعي بالؼواط والؿً الضهُا للؼواط وحسجُله (اجٟاُ٢ت  ،)1964وٖلى
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة:
 .1ثدلـات الدوٌ وزوتُة كلى اثلاكُة :1964
ل٣ض جدٟٓذ ٧ل مً الضاهمغٞ ،٥لىضاٍ ،الُىهان ،بغٍُاهُا ،الؿىٍض ٖلى اإلااصة ألاولى
ال٣ٟغة  2مً اجٟاُ٢ت  1964التي جىو ٖلى:
" ال ٌكترٍ خًىع ؤخض ؤَغا ٝالٗ٣ض بطا ٧اهذ الؿلُت اإلاسخهت لضيها الضلُل بإن
ؾلُت مسخهت وو٣ٞا
الٓغو ٝاؾخصىاثُت وؤن الُغ ٝألازغ ٢ض ٖبر ًٖ ٢بىله ؤمام
لل٣اهىن وؤهه لم ٌٗضٖ ٫ىه".
ولٗل جدَ ٟٔظٍ الضوٖ ٫لى َظٍ اإلااصة خؿب اٖخ٣اصها ًغظ٘ ألؾباب مخٗل٣ت
بالهجغة ،بط في ال٨شحر مً الخاالث ًلجإ ألاظاهب اإلاخجيؿحن واإلاُ٣محن في َظٍ الضو٫
بةخًاع ؤػواظهم مً صولهم ألانلُت وٍُالبىن لهً بالخ ٤في ؤلا٢امت ٖلى ؤؾاؽ ٖ٣ض
الؼواط.
وٖلُه ًم٨ىىا اهخ٣اص اإلاماعؾاث التي ج٣ىم بها ؾلُاث بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت ُٞما
ًسو ع ٌٞؤلا٢امت ألػواط اإلاهاظغًٍ بذجت جىُٓم الهجغة ،ألن َظا الغً ٌٞمـ
بد٣حن ؤؾاؾُحن مً خ٣ى ١ؤلاوؿان و اإلاخمشالن في الخ ٤في ج٩ىًٍ ؤؾغة والخ ٤في
الخى٣ل.
 .2ثدلـات الدوٌ وزوتُة كلى اثلاكُة :1979
ل٣ض جدٟٓذ اًغلىضا ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة (1ح) و(ص) 1مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ألنها حٗخبر بإن " جد ٤ُ٣ؤَضاَ ٝظٍ ال٣ٟغاث مً اإلااصة  16ال
1 Anne Sophie Divanon, op cit, p74.
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ٌؿخىظب ؤن ًمىذ ال٣اهىن للغظا ٫هٟـ الخ٣ى ١التي ًمىدها لليؿاء ُٞما ًسو
ا٫وناًت والخًاهت والخبجي باليؿبت لألَٟا ٫اإلاىلىصًً زاعط بَاع الؼواط ".
٦ما جدٟٓذ اًغلىضا ٦ما عؤًىا في اإلابدض الؿابٖ ،٤لى اإلااصة  3مً قغٖت اإلاغؤة التي
جلؼم الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها باجساط " في ظمُ٘ اإلاُاصًً ،والؾُما اإلاُاصًً الؿُاؾُت
والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣افي ة٧ ،ل الخضابحر اإلاىاؾبت ،بما في طل ٪الدكغَُٗت مجها،
لٟ٨الت جُىع اإلاغؤة وج٣ضمها ال٩املحن وطل ٪لخًمً لها مماعؾت خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت والخمخ٘ بها ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة م٘ الغظل " ،بدُض ج٣بل جُبُ٣ها
ل ً٨بخدُٞ ٟٔما ًسو ٖمل اليؿاء اإلاتزوظاث في الىْاث ٠الٗامة ".
ؤما ٞغوؿا ٞل٣ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة  5واإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ح) التي حُٗي لألبىٍحن
هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث في ألامىع اإلاخٗل٣ت بإَٟالهما ،بدُض  " :ال جٟؿغ َظٍ اإلاىاص
ٖلى ؤنها حُٗي للىالضًً هٟـ الؿلُت ألابىٍت في الخالت التي حٗتر ٝبها ال٣ىاهحن
الٟغوؿُت بمماعؾت جل ٥الؿلُت ألخض ألابىًٍ " .ِ٣ٞ
٦ما جخدٞ ٟٔغوؿا ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ػ) التي حُٗي " هٟـ الخ٣ى ١الصسهُت
للؼوط والؼوظت بما في طل ٪الخ ٤في ازخُاع اؾم ألاؾغة واإلاهىت وهىٕ الٗمل " ألن الؼوظت
بٟغوؿا ًخٛحر اؾمها بمجغص الؼواط ُٞهبذ اؾمها ٖلى اؾم ػوظها ختى مً صون ؤن
جُلب طل.٪
َظا بازخهاع ًٖ مى ٠٢الضو ٫ألاوعوبُت مً خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط
وبالٗاثلت ،ل ً٨ماطا ًٖ مى ٠٢الضو ٫الٗغبُت مجها؟

 1اللخان جمىدان الىالضًً ٖلى الخىالي  " :هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث بىنٟهما ؤبىًٍ ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ خالتهما الؼوظُت ،في ألامىع
اإلاخٗل٣ت بإَٟالهما " ، "...هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث ُٞما ًخٗل ٤بالىالًت وال٣ىامت والىناًت ٖلى ألاَٟا ٫وجبىحهم ،ؤو ما قابه طل٪
مً ألاٖغا ،ٝخحن جىظض َظٍ اإلاٟاَُم في الدكغَ٘ الىَجي"...
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املؼلل الثاوي:
مىكف الدوٌ اللستُة مً خلىق املسأة اللائلُة
صخُذ ؤن اإلاغؤة في بٌٗ ألاؾغ في الضو ٫الٗغبُت ٢ض اؾخُاٖذ ؤن جيصخئ
ظضًضا بًٟل الخٗلُم وامخال ٥اإلاٗغٞت والاهضماط في ؾى ١الٗمل وجد ٤ُ٣الترُ٢ت
اإلاهىُت ،مما َؼ ؤع٧ان اإلاغا٦ؼ ال٣ضًمت ألٞغاص ألاؾغة (ألاب ،ألام ،ألار ٞ )..ل٣ض ٧ان مً ؤزاع
طل ٪مشال ؤن ألام حٗؼػث م٩اهتها وجإ٦ضث بًٟل اٖخماص ٖلى ابىتها الٗاملت بضال مً
اٖخماصَا ٕ لى ؤبىائها ؤو ػوظها ،ألامغ الظي زل ٤جىاػن وؿبُا بحن اإلاغؤة والغظل صازل
ألاؾغة.
مغ٦ؼا

ٚحر ؤن َظٍ الٓاَغة ٖلى ٢ضع صختها لِؿذ ٖامت ،طل ٪ؤن وؿبت ٦بحرة مً اليؿاء
لم حؿخًُٗ وان ا٦دؿبن م٩اهت اظخماُٖت بًٟل حٗلمهً وا٢خىائهً قهاصاث ٖالُت
1
وهجاخهً في الٗمل ؤن حٛحرن مً ويٗهً صازل ألاؾغة.
ومً ظهت ؤزغي لم ج ً٨ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت بمشابت الضو ٫الغاُٖت لخ٣ىَ ١ظٍ
"الٟئت اإلاؿخًٟٗت" مً ٢بل ألاٖغا ٝوالخ٣الُض اإلادلُت ،زانت وؤن ؤٚلبُتها ٢ض جدٟٓذ
ٖلى مىاص اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط وبالٗاثلت ٦ما ؾجري:

اللسق وٌ:
ثدلف أغلجُة الدوٌ اللستُة كلى خلىق املسأة اللائلُة
ل٣ض جدٟٓذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ل ً٨باإلا٣ابل
جدٖ ٟٔضص ٢لُل مجها ٖ ِ٣ٞلى اإلااصة  15و 9ؾيؿخٗغى طل٧ ٪األحي:

 1مدمض خمضاوي ،اإلاغؤة بحن ألاؾغة واإلاجخم٘ ،الاػصواظُت والٗى ٠اإلاٗىىي ،في ٗٞالُاث اإلالخ٣ى الىَجي خى ٫اإلاغؤة  " :وؿاء وظهاث
هٓغ مسخلٟت وحٗضصًت ؤ٩ٞاع ،الجؼاثغ 4-3ماعؽ/آطاع َ ،1998ب٘ وػاعة الخًامً الاظخماعي ،هىٞمبر /حكغًٍ زاوي  ،1998م .25
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 .1ثدلف أغلجُة الدوٌ اللستُة كلى املادة  16مً اثلاكُة املسأة:
ُٞما ٖضا ؤلا ماعاث الٗغبُت اإلاخدضة والُمً ،و٦ظا اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
ومىعٍخاهُا اللخان ؤبضًخا جدٟٓاث ٖامت ٖلى ٧ل ما ًسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
ٞةن ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٢ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ؾىىعص َظٍ
الخدٟٓاث مدترمحن صاثما الخ٣ؿُم الجٛغافي.
.1أ /ثدلـات الدوٌ اللستُة الشماٌ إفسٍلُة كلى املادة :16
ل٣ض جدٟٓذ ٧ل الضو ٫الٗغبُت الكما ٫بٞغٍُ٣ت ٖلى اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤةُٞ ،ما ٖضا مىعٍخاهُا.
ٞباليؿبت للجؼاثغٞ ،ل٣ض جدٟٓذ ٖلى ٧ل اإلااصة  16مً صون جىيُذ ؾبب طل،٪
م٨خً٠ت  ِ٣ٞبما ًلي  " :حٗلً خ٩ىمت الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ؤن
ؤخ٩ام اإلااصة  16اإلاخٗل٣ت باإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في ظمُ٘ اإلاؿاثل اإلاترجبت ًٖ الؼواط
ؤزىاء الؼواط وٖىض الاهٟها ٫ال ًجب ؤن جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي" .
وبالغظىٕ بلى جدٟٓها ٖلى اإلااصة ٣ٞ 23غة  4مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت  ،التي جىو ٦ما عؤًىا ٖلى هٟـ الخ٣ى ١الىاعصة في اإلااصة  16مً
اجٟاُ٢ت اإلاغؤةٞ ،ةن " :الخ٩ىمت الجؼاثغٍت جٟؿغ ؤخ٩ام ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة  23مً
الٗهض الضولي السام بالخ٣ى  ١اإلاضهُت الؿُاؾُت ،واإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ومؿاولُاث
1
الؼوظحن ،بما ال ًسال ٠اإلاباصت ألاؾاؾُت للىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي.
ؤما مهغ واإلاٛغب ٞل٣ض جىؾٗا في قغح ؤؾباب جدٟٓهما ،بدُض ؤ٦ضث مهغ ٖلى
يغوعة ؤن " ً٩ىن الالتزام بخل ٪اإلااصة صون بزال ٫بما جٟ٨له الكغَٗت ؤلاؾالمُت لل ػوظت
مً خ٣ى ١م٣ابلت لخ٣ى ١الؼوط بما ًد ٤٣الخىاػن الٗاص ٫بُجهما وطل ٪مغاٖاة إلاا ج٣ىم
ٖلُه الٗال٢اث الؼوظُت في مهغ مً ٢ضؾُت مؿخمضة مً الٗ٣اثض الضًيُت الغاسست التي
ال ًجىػ السغوط ٖلحها ،واٖخباع بإن مً ؤَم ألاؾـ التي ج٣ىم ٖلحها َظٍ الٗال٢اث
1 Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 1995, New York,
1996, chapitre IV 5, p 118.
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الخ٣ابل بحن الخ٣ى ١والىاظباث ٖلى هدى مً الخ٩امل الظي ًد ٤٣اإلاؿاواة الخُ٣ُ٣ت بحن
ً
الؼوظحن بضال مً مٓاَغ اإلاؿاواة الك٩لُت التي ال جد ٤٣للؼوظت مهلخت هاٗٞت مً
الؼواط ب٣ضع ما جش٣ل ٧اَلها بُ٣ىص ،طل ٪ؤن ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت جٟغى ٖلى الؼوط
ً
ً
ٖلُه مً ماله بهٟا٢ا ٧امال زم ؤصاء ه٣ٟت لها ٖىض
ؤصاء الهضا ١اإلاىاؾب للؼوظت وؤلاهٟا ١ا
الُال ١في خحن جدخ ٟٔالؼوظت بد٣ى٢ها ال٩املت ٖلى ؤمىالها وال جلتزم باإلهٟا ١مجها ٖلى
هٟؿها ولظلُ٢ ٪ضث الكغَٗت خ ٤الؼوظت في الُال ١بإن ؤوظبذ ؤن ً٩ىن طل ٪بد٨م
الً٣اء في خحن لم ًً٘ مشل َظا الُ٣ض ٖلى الؼوط".
وٖىض الخهىٍذ ٖلى اإلااصة  16مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان٢ ،ا ٫ممشل
مهغ:
" في مهغ ٦ما في ؤٚلبُت الضو ٫ؤلاؾالمُتَ ،ىا ٥بٌٗ الُ٣ىص والخضوص ُٞما ًسو
ػواط اإلاغؤة اإلاؿلمت م٘ عظل مً صًً آزغَ ،ظٍ الُ٣ىص مً َبُٗت صًيُت ،وبما ؤنها
مىبش٣ت مً عوح الضًً ؤلاؾالمي ٝ ،ال ًم ً٨لهظٍ الضو ٫ججاَلها  .ومً ظهت ؤزغي ،ال
جمـ َظٍ الُ٣ىص بالًمحر الٗالمي مشلما جٟٗل الُ٣ىص اإلاخٗل٣ت بجيؿُت الؼوط ؤو ٖغ٢ه
ؤو صًىه ٦ما َى ٖلُه الخا ٫في بٌٗ الضو ٫والتي هي مدٓىعة في مهغ وٚحر مىظىصة
1
ختى ٖلى ؤعى الىا".٘٢
ؤما اإلاٛغب ٞهى ٦ظلً ٪خدٖ ٟٔلى ٧ل الماصة  16زانت ما حٗل ٤مجها باإلاؿاواة بحن
الغظل واإلاغؤة ُٞما ًسو الخ٣ى ١والىاظباث زال ٫الؼواط ،وازغ اهدالله ألن اإلاؿاواة في
َظا اإلاجا ٫مسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي جًمً ل٨ال الؼوظحن خ٣ى١
وواظباث في بَاع مخىاػن ومخ٩امل مً ؤظل الخٟاّ ٖلى ٢ضؾُت عوابِ ا٫ػواط .
وٍىضر اإلاٛغب بإن الكغَٗت ؤلاؾالمُت جلؼم الؼوط بخ٣ضًم اإلاهغ زال٣ٖ ٫ض الؼواط
وَٗخجي بالٗاثلت ماصًا بِىما ال جلؼم الؼوظت بالُ٣ام بظل٦ . ٪ما ًلتزم الؼوط بٗض الُال١
بض ٘ٞالى٣ٟت الٛظاثُت بِىما جخمخ٘ الؼوظت زال ٫الؼواط ؤو بٗض ٞسسه ،بالخغٍت اإلاُل٣ت
في بصاعة م مخل٩اتها مً صون ؤن ًماعؽ ٖلحها الؼوط مغا٢بت ألهه ال ًمل ٪ؤي ؾلُت ٖلى

1 Sommet de la femme arabe, op. cit.

148

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

َظٍ اإلامخل٩اث ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ،ال جمىذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت اليؿاء الخ ٤في َلب
الُال ١بال بد٨م ً٢اجي.
ول ً٨مً الالٞذ لالهدباٍ ؤهه بٗض ؤلاَالٕ ٖلى مى ٠٢اإلاٛغب مً خ٣ى ١الؼوظحن
صازل ألاؾغة ،هغي ؤهه ًىا ٌ٢هٟؿه ٖىضما ًمخى٘ ًٖ الخدٖ ٟٔلى اإلااصة  23مً الٗهض
الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت والتي ٦ما عؤًىا جىو ٖلى هٟـ الخ٣ى١
الىاعصة في اإلااصة  16مً قغٖت اإلاغؤة.
ؤما لُبُا وجىوـ ٞل٣ض جدٟٓخا ٖلى بٌٗ ؤظؼاء ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  ،16بدُض
جُب ٤لُبًا اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ط) و(ح) في بَاع الخ٣ى ١اإلاًمىهت لليؿاء مً ٢بل
الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وباليؿبت لخىوـ ٞةنها " ال حٗخبر هٟؿها مغجبُت باإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ط) ( ح) ( ص) ،ؤما
(ػ) و(ي) ٞةنهما ال ًجب ؤن ً٩ىها مسالٟان إلا٣خًُاث ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت السام
بمىذ الاؾم اٖ٫اثلي لألَٟا ٫و٦ظا ا٦دؿاب اإلالُ٨ت ًٖ َغٍ ٤اإلاحرار".
.1ا /ثدلـات دوٌ الشسق وطؽ كلى املادة :16
ل٣ض جدٟٓذ ٧ل صو ٫الكغ ١ألاوؾِ ٖلى اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،وهي بسال ٝبٌٗ الضو ٫الٗغبُت الكما ٫اٞغٍُ٣ت ،ظاءث
ؤٚلبُت جدٟٓاتها ٖامت وٚحر مبرعة.
ٞباليؿبت للٗغاٞ ١هى ال ٌٗخبر هٟؿه مغجبِ باإلااصة  ،16بدُض ًا٦ض ٖلى يغوعة
ٖضم مسالٟت َظٍ اإلااصة ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت مً خُض الخ٣ى ١التي ٢غعتها لهالر
اليؿاء بم٣ابل واظباث الؼوط ،والتي جد ٤٣هىٕ مً الخىاػن بحن الؼوظحن.
ؤما ألاعصن ٞل٣ض ا٦خ٠ث بالخدٖ ٟٔلى نُاٚت اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ط) (ح) و(ػ) .هٟـ
الصخيء باليؿبت للبىان بدُض ًخدٖ ٟٔلى اإلااصة ٣ٞ 16غة (1ط) (ح) (ص) ،زانت ُٞما
ًخٗل ٤بازخُاع الاؾم الٗاثلي ،وؤزحرا ؾىعٍا التي جخدٖ ٟٔلى اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ط) (ح)
(ص) (ػ) وال٣ٟغة ُٞ 2ما ًسو آلازاع ال٣اهىهُت لسُىبت الُٟل ؤو ػواظه بؿبب مسالٟتها
ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
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.1ج /ثدلـات الدوٌ الخلُجُة كلى املادة :16
مً بحن السمـ صو ٫السلُجُت ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ةن البدغًٍ وال٩ىٍذ  ِ٣ٞمً جدٟٓخا ٖلى اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت
1
اإلاغؤة.
ٞباليؿبت لضولت البدغًٍ ٞل٣ض جدٟٓذ ٖلى ٧ل اإلااصة  16بدُض جغٍض " جُبُ٣ها في
خضوص ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
هٟـ الصخيء باليؿبت لل٩ىٍذ التي " ال حٗخبر هٟؿها مغجبُت باإلااصة ٣ٞ 16غة (ص) ِ٣ٞ
ٖلى
واإلاخٗل٣ت بىٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث ُٞما ًخٗل ٤بالىالًت وال٣ىامت والىناًت
ألاَٟا ٫وجبىحهم ،ؤو ما قابه طل ٪مً ألاٖغا ،ٝخحن جىظض َظٍ اإلاٟاَُم في الدكغَ٘
الىَجي ،ألنها مسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،زانت وؤن ؤلاؾالم صًً الضولت في
ال٩ىٍذ".
 .2ثدلف ةلع الدوٌ اللستُة كلى املادة  15مً اثلاكُة املسأة:
ل٣ض جدٟٓذ زمـ صوٖ ٫غبُت ٖ ِ٣ٞلى اإلااصة ٣ٞ 15غة  4مً اجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة والتي جخٗل ٤بد ٤اإلاغؤة في ازخُاع م٣غ ب٢امتها
ومؿ٨جها ،وبهٟت ٖامت ٧اهذ جبرًغاتها ،بن وظضث ،جضوع خى ٫هٟـ اإلاىيىٕ.
ٞل٣ض جدٟٓذ الجؼاثغ ٖلى َظٍ اإلااصة ٩ٞان هو الخد٦ ٟٔما ًلي  " :حٗلً خ٩ىمت
الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ؤهه ال ًجب جٟؿحر ؤخ٩ام ال٣ٟغة  4مً اإلااصة
 15الؾُما جل ٪التي جخٗل ٤بد ٤اإلاغؤة في ازخُاع م٣غ ب٢امتها ومؿ٨جها بمٟهىم ًخٗاعى م٘
ؤخ٩ام الٟهل الغاب٘ من ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي.
وبالغظىٕ بلى الٟهل الغاب٘ مً ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي آهظا ،٥والظي ظاء جدذ
ٖىىان خ٣ى ١وواظباث الؼوظُحن ،هجض بإن اإلااصة  37مىه جلؼم الؼوظت بُاٖت ػوظها ،
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن خ ٤اإلاغؤة في الخى٣ل مغجبِ بىاظبها في َاٖت ػوظها.

اإلاخدضة
.
 1م٘ ؤلاقاعة بلى ؤهه لم وؿخُ٘ الخهىٖ ٫لى جدٟٓاث صولت ؤلاماعاث الٗغبُت
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ؤما اإلاٛغب ٞل٢ض جدٖ ٟٔلى َظٍ اإلااصة بمىظب "بٖالن" بدُض ال ٌٗخبر هٟؿه مغجبِ
باإلااصة ٣ٞ 15غة  4زانت ما ًخٗل ٤بةم٩اهُت اإلاغؤة في ازخُاع م٣غ ؾ٨ىاَا وب٢امتها ٦ما
 34و  36مً ٢اهىن ألاخىا٫
جُب ٤اإلااصة ٣ٞ 15غة َ 4ظٍ و٣ٞا إلاا ظاء في اإلااصة
الصسهُت اإلاٛغري.
هٟـ الصخيء باليؿبت  ٫جىوـ التي ؤنضعث بٖالها ٦ما ًلي  " :ألهه بمىظب اجٟاُ٢ت
ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ،حٗلً جىوـ بإن اإلااصة ٣ٞ 15غة  4زانت ما حٗل ٤مجها بد٤
اإلاغؤة في ازخُاع م٣غ ؾ٨ىاَا وب٢امتها ال ًجب ؤن جٟؿغ بما ًسال ٠م٣خًُاث الٟهل 23
و 61مً مضوهت ألاخىا ٫الصسهُت اللظان ًىٓمان َظٍ اإلاؿإلت.
وؤزحرا ألاعصن التي جخدٖ ٟٔلى َظٍ اإلااصة ألن " اإلاغؤة ًجب ؤن جُُ٣م م٘ ػوظها "،
والبدغًٍ الظي لم ً٣ضم جبرًغ ٖلى طل.٪
وفي الٗمىم ،وعٚم ٖضم جبرًغ َظٍ الضو ٫بُغٍ٣ت واضخت ومباقغة ؤؾباب جدٟٓها
ٖلى َظٍ اإلااصةٞ ،ةن الؿبب الخ٣ُ٣ي والىخُض لظلً ٪غظ٘ بلى اٖخباع مسخل٢ ٠ىاهحن
ألاخىا ٫الصسهُت للضو ٫الٗغبُت ،بما ٞحهم الضو ٫التي لم جخدٖ ٟٔلى َظٍ اإلااصة،
الؼوط َى عثِـ الٗاثلت ،وَظا ًىلض واظب الُاٖت مً ٢بل الؼوظت ،التي ًجب ؤن جُ٣م
مٗه ٖلى خض حٗبحر ألاعصن.
ول٣ض حٗغى واظب الُاٖت بلى الٗضًض مً الاهخ٣اصاث ،بط ٦ما ً٣ى ٫الب٘ى  " :الِٗل
م٘ شسو وؤهذ م٣خى٘ بإهه ؤ٢ل مى ٪صعظت ًض ٘ٞب ٪بلى الخهغٟ٦" ٝاشخي" َىا ٫الُىم"
وألامغ ً٩ىن ؤؾهل إلاا ًىو ٖلى مشل َظا الخٟى ١في ال٣اهىن.
 .3ثدلف ةلع الدوٌ اللستُة كلى املادة  9مً اثلاكُة املسأة:
ً
ً
بن ؾبب جد ٟٔالضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2التي جمىذ اإلاغؤة خ٣ا مدؿاوٍا م٘
الغظل ُٞما ًخٗل ٤بجيؿُت ؤَٟالها ،مغجبِ بالضعظت ألاولى ب٨ٟغة اهدؿاب ألاَٟا ٫بلى
آلاباء الكغُٖحن في مسخل ٠الضو ٫الٗغبُت ،ولى لم جهغح به بٌٗ َظٍ الخدٟٓاث.
1 Anne Marie Lizin, le renouveau, Tunis, févier 1992, cité par, Leila ASLAOUI: Misogyne du pouvoir et violence
intégriste, un même combat contre les femmes, dans les femmes de méditerranée, politique, religion, travail, op.cit.p18.
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ٞةطا عظٗىا بلى هو الخد ٟٔالجؼاثغيٞ ،مًمىهه ٧األحي  " :جخد ٟٔالجؼاثغ ٖلى
جغجِباث ا ل٣ٟغة  2مً اإلااصة  9بؿبب ٖضم جُاب٣ها م٘ بىىص ٢اهىن الجيؿُت الجؼاثغي
و٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الجؼاثغي".
بالٟٗل ل٣ض ٧ان ٢اهىن الجيؿُت الجؼاثغي بخاعٍش اإلاهاص٢ت ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ال
ٌؿمذ لألَٟا ٫با٦دؿاب ظيؿُت ألام بال في الخاالث آلاجُت:
بطا ٧ان والضٍ مجهى ٫ؤو ٖضًم الجيؿُت،بطا ولض الُٟل في الجؼاثغ مً ؤم ظؼاثغٍت وؤب ؤظىبي ولض َى ٦ظل ٪في الجؼاثغ.بطا ولض الُٟل في الجؼاثغ مً ؤم ظؼاثغٍت ومً ؤب ظؼاثغي ولض زاعط ؤلا٢لُم 26مً ٢اهىن الجيؿُت
الجؼاثغي  " ...بال في خالت ع ٌٞوػاعة الٗض ٫و٣ٞا للماصة
الجؼاثغي".
ؤما مهغ ٞل٣ض جدٟٓذ ٖلى هو ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  9ل٩ي ال ٌؿبب طل٪
ً
ؤبُه ،وطل ٪جٟاصًا ال٦دؿاب
بزال " ٫با٦دؿاب الُٟل الىاجج ًٖ ػواط لجيؿُت
الجيؿِخحن في خالت ازخال ٝظيؿُت ألابىٍحن اج٣اء لأليغاع بمؿخ٣بله ،بط ؤن ا٦دؿاب
الُٟل لجيؿُت ؤبُه َى ؤوؿب ألاويإ له وال مؿاؽ في طل ٪بمبض اإلاؿاواة بحن الغظل
واإلاغؤة بط اإلاإلى ٝمىا٣ٞت اإلاغؤة في خالت ػواظها مً ؤظىبي ٖلى اهدؿاب ؤَٟالهما لجيؿُت
ألاب".
٣ٞ 9غة  " 2ألن ٢اهىن
هٟـ الصخيء باليؿبت للمٛغب الظي ًخدٖ ٟٔلى اإلااصة
الجيؿُت اإلاٛغري ال ٌؿمذ للُٟل مً ا٦دؿاب ظيؿُت ؤمه بال في خالت ما بطا ٧ان:
ألاب مجهى ٫مهما ٧ان اإلا٩ان الظي ًىلض ُٞه ،ؤو مً ؤب ٖضًم الجيؿُت بكغٍؤن ًىلض في اإلاٛغب مً ؤظل يمان الخ ٤في الجيؿُت ل٩ل ألاَٟا،٫
٦ما ًم ً٨ؤن ً٨دؿب الجيؿُت الُٟل الظي ًىلض في اإلاٛغب مً ؤم مٛغبُت ومًؤب ؤظىبي ،بكغٍ ؤن ًُلبها ؾيخحن ٢بل بلىٚه ؾً الغقض ...بكغٍ ٦ظل ٪ؤن ً٩ىن لضًه
بخاعٍش ج٣ضًم الُلب ب٢امت ٖاصًت و٢اهىهُت في اإلاٛغب.
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ؤما لبىان وؾىعٍا ٞل٣ض جدٟٓا ٖلى َظٍ اإلااصة ٣ٞغة  2مً صون ج٤صًم جىيُذ ؤو
جبرًغ ،هٟـ الصخيء باليؿبت للٗغا ١التي حٗضي جدٟٓها َظٍ ال٣ٟغة لِكمل ٧ل اإلااصة 9
مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
وُٞما ًسو صو ٫السلُج ٞل٣ض جد٧ ٟٔل مً البدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2مً صون ج٣ضًم جبرًغ ،وؤزحرا ال٩ىٍذ الظي بغع طل ٪بمسالٟت َظٍ
اإلااصة ل٣اهىن الجيؿُت ال٩ىٍتي الظي ً٨دؿب الُٟل بمىظبه ٖلى ظيؿُت والضٍ.

اللسق الثاوي:
وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في الدوٌ اللستُة
ل٣ض حٗغيذ ويُٗت خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاغجبُت بالؼواط وبالٗاثلت في الضو ٫الٗغبُت ل٨شحر
٢ى ١ؤلاوؿان ،ؤو اللجىت اإلاٗىُت
مً الاهخ٣اصاث ،ؾىءا مً ٢بل اللجىت اإلاٗىُت بذ
بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،و٦ظل ٪اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت اإلاسخهت بمجا ٫خ٣ى١
1
ؤلاوؿان ؤو ختى الىاقُىن في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان في َظٍ الضو.٫
وؾىٗغى َظٍ الىيُٗت مدترمحن صاثما اإلاى ٘٢الجٛغافي لهظٍ الضو:٫
 .1وطلُة خلىق املسأة اللائلًة في الدوٌ اللستُة الشماٌ إفسٍلُة :
ل٣ض جدؿيذ ويُٗت اإلاغؤة صازل الٗاثلت في مىُ٣ت قما ٫بٞغٍُ٣ا في الؿىىاث
اإلاايُت بُغٍ٣ت ملخىْت ،بدُض ٖضلذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت الكما ٫بٞغٍُ٣ت ٢ىاهُجها
لألخىا ٫الصسهُت ل٩ي ج٩ىن ؤ٦ثر ٖضال باليؿبت لليؿاء٦ ،ما ؾجري:
.1أ /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في الجصائس:
ل٣ض ٧ان ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الجؼاثغي لٗام ً 1984جٗل اإلاغؤة صاثما جابٗت
للغظل ،ؾىاء في صوعَا ٦ؼوظت ؤو ٦إم وَظا مخٗاعى م٘ عوح اجٟاُ٢ت اإلاغؤة والالتزاماث
الىاظمت ٖجها.
الؿاب٤
.
 1ؤهٓغ مسخل ٠ج٣اعٍغ اإلاًْمت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان في الىًَ الٗغري اإلاغظ٘
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٦ما ٧ان ًمىذ َظا ال٣اهىن للؼوط عجبت عثِـ الٗاثلت وٍترجب
٢اهىهُت ًم ً٨خهغَا ُٞما ًلي:

ًٖ َظا ٖضة ؤزاع

ً .1يؿب الابً لىالضٍ،
ً .2مىذ ألاب البىه ظيؿِخه،
 .3لألب خ ٤الىناًت ٖلى ؤوالصٍ ال٣هغ،
 .4ؤي ٠بلى طل٧ ٪ان ٌٗخبر َظا ال٣اهىن الؼوط َى الىصخي ال٣اهىوي ٖلى ػوظخه،
وَؿمذ له بخٗضص الؼوظاث وبالُال ١مً صون قغوٍ.
ً
وٖلى َظا ألاؾاؽ جدٟٓذ الجؼاثغ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2اإلاخٗل٣ت بمىذ اإلاغؤة خ٣ا
ً
مدؿاوٍا م٘ خ ٤الغظل ُٞما ًخٗل ٤بجيؿُت ؤَٟالها ،واإلااصة  16التي حُٗي للؼوظحن
خ٣ى ١مدؿاوٍت في بَاع ألاؾغة ،و اإلااصة ٣ٞ 15غة  4اإلاغجبُت بد ٤اإلاغؤة في ازخُاع م٣غ
ؾ٨ىاَا وؤلا٢امت.
ل ً٨باإلا٣ابلٌٗ ،خبر الىٞض الغؾمي الجؼاثغي ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز
يض اإلاغؤة ،بإن اليؿاء في الجؼاثغ ٖلى ؤعى الىا ٘٢لهً الخ ٤في الخى٣ل واإلاكاع٦ت في
ازخُاع م٣غ ؾ٨ىاًَ ،زانت الٗامالث اإلاًُغاث للؿٟغ وؤلا٢امت ؤمام ؤما ً٦قٛلهً
٧الً٣اة ،ألاَباء....
٦ما لم جخٗضي وؿبت ثٖضص الؼوظاث في الجؼاثغ في ؾىت  1995الـ  ،1%ؤما وؿبت
1
الُال٩ٞ ١اهذ ج٣ضع بـ .% 13.2
ول٣ض اٖخبرث الُٟضعالُت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان " ،ؤن ؤزُغ جد٢ ٟٔامذ به
الجؼاثغ َى ٖلى اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،وَظا ٌٗجي ؤن اإلاغؤة الجؼاثغٍت مهما
٧ان ٖمغَا ال حؿخُ٘ الموا٣ٞت لىخضَا ٖلى ػواظها٦ ،ما ال حؿخُ٘ ؤن جُلب الُال ١بال

1 Faouzi Adel, ― femmes et mariage ‖, dans l‗actes de l‗atelier femmes et développement, Alger 18-21 Octobre 1994, éd
CRASC, ORAN, Août 1995, p 71.
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في خاالث مخٗؿغة ،ؤما الغظل ٞله الخ ٤في َلب الُال ١مً صون ؤن ً٩ىن له ؾببا
1
مُٗىا ،وله خ ٤مماعؾت الىناًت لىخضٍ ٖلى ؤَٟاله".
ؤما ُٞما ًسو اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ل٣ض ٖبرث ًٖ
٢لَ٤ا ُٞما ًسو ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الجؼاثغي " الظي ٌؿمذ بخٗضص الؼوظاث
وٍدخىي ٖلى مماعؾاث ز٣اُٞت جمـ باإلاؿاواة بحن الجيؿحن وطاث مٟهىم همُي ٦ ...ما
ًدغم اليؿاء مً خ ٤ؤؾاسخي ٖىض الؼواط وَى الغيا بالؼواط واإلاؿاواة ٖىض الُال،١
والخ٣ؿُم اإلادؿاوي للمؿاولُاث صازل ألا ؾغة وفي جغبُت ألاَٟا ،٫ومكاع٦ت ألاب في
2
الخ ٤في الىناًت ٖلى ألاَٟا.٫
ؤبٗض مً ٧ل طلً ٪دغم َظا ال٣اهىن اليؿاء في الجؼاثغ خؿب َظٍ اللجىت صاثما،
مً خ٣هً في " ال٨غامت وفي الاخترام " وٖلُه ٞهي حصج٘ الجؼاثغ ٖلى الؿحر هدى حٗضًل
3
َظا ال٣اهىن وظٗله ًخماشخى م٘ اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
وهدُجت ل٩ل َظٍ الاهخ٣اصاث والعجٟإ ؤنىاث اإلاٗتريحن صازل الجؼاثغ ٖلى َظا
ال٣اهىن ،ؤصزل اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلُه ؾىت ٖ 2005ضة حٗضًالث ٦ما ؾجري:
كاهىن طسة الجصائسي امللدٌ:

4

ل٣ض ظاء الخٗضًل الظي ٢ام به اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت بٗضة
حُٛحراث اًجابُت٢ ،غعث ٧لها إلاهلخت اإلاغؤةً ،م ً٨ؤن هلسهها في الى٣اٍ آلاجُت:
1 Rapport alternatif de la FIDH au rapport initial présenté par l'Algérie au comité sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes, op. cit.
2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes: Algérie, 27 janvier 1999,
paragraphes 75 - 92.
 3بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ الجؼاثغ ،ؤهٓغ ٦ظل:٪
Observations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Algérie janvier 2005, in:
http://www.aidh.org/femmes/images/cedaw-algérie.pdf
 4ؤهٓغ ال٣اهىن ع٢م  09-05اإلااعر في  4ماًى/ؤًاع  ،2005الظي ًخًمً ٢اهىن ألاؾغة اإلاخمم واإلاٗض.٫
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ؤ٦ض اإلاكغٕ الجؼاثغ ٖلى ع ً٦الغياء ٖىض ببغام ٖ٣ض الؼواط بدُض ٧اهذ جىواإلااصة  4مً ٢اهىن ٖ 1984لى ؤن " الؼواط َى ٖ٣ض ًخم بحن عظل وامغؤة ٖلى الىظه
الكغعي" ٞإنبدذ جىو ٖلى ؤن " الؼواط ٌ و ٖ٣ض زطائي ًخم بحن عظل وامغؤة ٖلى
الىظه الكغعي " ،ول٣ض ؤيُٟذ َظٍ الٗباعة مً ؤظل خماًت اليؿاء مً ؤن ً ً٨ضخُت
لؼواط حٗؿٟي؛
 6مً الخٗضًل
لم جهبذ الٟاجدت ٧اُٞت إلبغام ٖ٣ض الؼواط ،بل حكترٍ اإلااصةالجضًض ،إلجمام ٖ٣ض الؼواط ؤن ًخم ٢غاءة الٟاجدت في مجلـ الٗ٣ض ،باإل ياٞت بلى جىاٞغ
ع ً٦الغيا ،وٖلى َظا ألاؾاؽ لم ًهبذ ألولُاء اليؿاء ال٣ضعة ٖلى جؼوٍجهً مً صون
عيائهً بىاؾُت ٢غاءة الٟاجدت ِ٣ٞ؛
ل٣ض عٗٞذ اإلااصة  7مً الخٗضًل الجضًض ،ؤَلُت الؼواط باليؿبت للمغؤة مً  18بلى 19ؾىت٦ ،ما ؾىتها بإَلُت الغظل ،بدُض ٧اهذ َظٍ ألازحرة  21ؾىت وزًٟذ بلى 19
ؾىت؛
ؤلؼمذ اإلااصة  7م٨غع اإلا٣بالن ٖلى الؼواط ؤن ً٣ضما للمىز ٤ؤو يابِ الخالتاإلاضهُت مً ؤظل ؤن ً٣ىم بخدغٍغ ٖ٣ض الؼواط ،وزُ٣ت َبُت ال جؼٍض ٖلى  3ؤقهغ جشبذ
زلىَما مً ؤي مغى ؤو ؤي ٖامل ٢ض ٌك٩ل زُغا ًخٗاعى م٘ ال٣هض مً الؼواط،
ول٣ض ؤعاص اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫بياٞت َظا الكغٍ الك٨لي إلجمام ٖ٣ض الؼواط،
مىا٦بت اإلاؿخجضاث الاظخماُٖت والصخُت التي ًٟغيها الٗهغ؛
ل٣ض ؤب٣ى اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلااصة  8مً الخٗضًل ،للغظل الخ ٤في الؼواط بإ٦ثرمً امغؤة في خضوص الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ول٨ىه هٓم َظا الخ ٤مً زالٞ ٫غى مىا٣ٞت
الؼوظت الؿاب٣ت (ؤو الؿاب٣اث ) و٦ضا الالخ٣ت ،وٍخم بزباث طل ٪بمىظب مدًغ يبِ
مً ٢بل ٢اضخي ألاخىا ٫الصسهُت ،بٗض ؤن ًخإ٦ض مً مىا٣ٞت الؼوظاث اإلاٗىُاث مً
ظهت ،ومً ٢ضعة الؼوط ٖلى جىٞحر الٗض ٫والكغوٍ اإلااصًت الًغوعٍت للخُاة الؼوظُت مً
ظهت ؤزغي؛
ؾمدذ اإلااصة  8م٨غع مً الخٗضًل الجضًض للؼوظت التي ج ٘٣ضخُت جضلِـ الؼوطٖىض بٖاصة الؼواط ،ع ٘ٞصٖىي ً٢اثُت يضٍ للمُالبت بالخُلُ٤؛
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ؤنبذ ع ً٦الغيا َى الغ ً٦ألاؾاسخي إلبغام ٖ٣ض الؼواط بدُض ًاصي ٖضم جىٞغٍبلى ببُاَ ٫ظا الٗ٣ض (اإلااصة  33اإلاٗضلت) ،ؤما ؤَلُت الؼواط والهضا ١وخًىع ا لىلي
والكاَضان واوٗضام مىاو٘ الكغُٖت للؼواطٞ ،ل٣ض اٖخبرتهم اإلااصة  9واإلااصة  9م٨غع
قغوٍ إلجمام َظا الٗ٣ضً ،اصي ٖضم جىٞغَم بلى ٞسخ الٗ٣ض ٢بل الضزى ٫وبزباجه بٗض
الضزى٫؛
ؾمدذ اإلااصة  11مً الخٗضًل الجضًض للىلي بخىلي ػواط ال٣هغ  ،ِ٣ٞامغؤة ٧اهذؤو عظل ،وٖلُه ؤلًٜذ ؾلُخه في جؼوٍج اإلاغؤة الغاقضة؛
ؤلُٛذ اإلااصة  12مً ٢اهىن ألاؾغة ال٣ضًم التي ٧اهذ حؿمذ لألب مى٘ بيخه الب٨غمً الؼواط بطا ٧ان في اإلاى٘ مهلخت للبيذ ،ؤي ٠بلى طل ٪مىٗذ اإلااصة  13اإلاٗضلت الىلي
مً بظباع ال٣انغة ٖلى الؼواط؛
ؤياٞذ اإلااصة  19اإلاٗضلت للمغؤة خ ٤اقتر اٍ ٖىض ٖ٣ض الؼواط ٖضم حٗضصالؼوظاث وخ٣ها في الٗمل؛
ؤلػى الخٗضًل الجضًض اإلااصة  39مً ال٣اهىن ال٣ضًم التي ٧اهذ جٟغى ٖلى الؼوظتَاٖت ػوظها باٖخباعٍ عثِـ الٗاثلت ،وفي اإلا٣ابل ،ؤلؼمذ اإلااصة  36مىه الؼوظحن ٖلى
اإلاٗاملت باإلاٗغو ٝوجباص ٫الاخترام واإلاىصة والغخمت و٦ضا الدكاوع في حؿُحر قاون ألاؾغة؛
ؾمدذ اإلااصة  40مً َظا الخٗضًل لل٣اضخي اللجىء بلى الُغ ١الٗلمُت إلزباثاليؿب؛
مىذ َظا الخٗضًل للمغؤة خَ ٤لب الخٗىٌٍ في خا ٫حٗؿ ٠الؼوط في الُال١(اإلااصة )52؛ وا٫خ ٤في َلب الُال ١ؤمام ال٣اضخي لؿبب الك٣ا ١اإلاؿخمغ و ٖضم جىا٤ٞ
الِبإ ؤو ٖضم بم٩اهُت الِٗل مٗا (اإلااصة )53؛
ال ًجٗل َظا الخٗضًل ٖمل اليؿاء ؤخض ؤؾباب ؾ٣ىٍ الخًاهت (اإلااصة )67؛جلؼم اإلااصة  72ألاب في خالت الُال ،١ؤن ًىٞغ لألم ؾ٨ىا مالثما ل٩ي جماعؽ57
الخًاهت ،وبن حٗظع طلٗٞ ٪لُه ص ٘ٞبض ٫ؤلاًجاع ،ؤي ٠بلى طل ،٪حؿمذ اإلااصة
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م٪عع لل٣اضخي الٟهل ٖلى وظه الاؾخعجا ٫بمىظب ؤمغ ٖلى ٖغًٍت في ظمُ٘ الخضابحر
اإلاا٢خت الؾُما ما حٗل ٤مجها باإلاؿ ً٨ؤو الى٣ٟت؛
حُٗي اإلااصة  87مً َظا الخٗضًل ،لألم خ ٤الىناًت ٖلى ؤَٟالها ال٣هغ بٗض وٞاةألاب ،وختى في خالت ُٚابه ؤو ٖىض خهى ٫ماو٘ ُٞما ًخٗل ٤باألمىع اإلاؿخعجلت؛
ومً ظهت ؤزغيُٖ ،ض٢ ٫اهىن الجيؿُت الجؼاثغي بدُض ؤنبذ ٌُٗي لليؿاء الخ ٤فيمىذ ظيؿُاتهً ألَٟالهً مً صون ُ٢ض ؤو قغٍ.
.1ا /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في مصس:
قهضث ال٣ىاهحن اإلاهغٍت اإلاخٗل٣ت باألؾغة وبالجيؿُت بٌٗ ؤلانالخاث زال٫
الؿىىاث ألازحرة  .بال ؤن زمت يغوعة الجساط زُىاث بياُٞت مً ؤظل حٗضًل ال٣ىاهحن
التي جىُىي ٖلى جمُحز يض اليؿاء والٟخُاث ،ومدا٦مت مً ًماعؾىن ؤٖما ٫الٗى ٠يض
اإلاغؤة بؿبب ظيؿها ،ومىذ اليؿاء والٟخُاث ٧امل خ٣ى ١اإلاىاَىت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘
الغظا.٫
و٢ض ٧ان مً قإن ٢ىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت التي جىُىي ٖلى الخمُحز ،والتي جىٓم
ؤمىع الؼواط والُال ١وخًاهت ألاَٟا ٫واإلاحرار ،ؤن جغسخ م٩اهت اإلاغؤة ٦مىاًَ مً
الضعظت الشاهُت في هُا ١الخُاة السانت وؤن ج٣لو ويٗها ال٣اهىوي.
ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ،٫جاصي ال٣ىاهحن والؿُاؾاث ا ٫جمُحزًت اإلاخٗل٣ت بالُال ١بلى بَضاع
٢ضعة ٦شحر مً اليؿاء ،بما في طل ٪مً ًغجبًُ بٗال٢اث جىُىي ٖلى ؤلاًظاءٖ ،لى مجغص
الؿعي لُلب الُال ،١بِىما جتر ٥ؤزغٍاث ٌٗاهحن في خالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع ال٣اهىوي
1
لؿىىاث.
ومً ظهت ؤزغي ،ال ًٟ٨ل ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاهغي مى٘ خىاصر اٖ ٫ى ٠في بَاع
ً
ٖاصة م٘ ق٩اوي
ألاؾغة ؤو مٗا٢بت مغج٨بحها ٖلى هدى ٗٞا ،٫ؤما الكغَت ٞال جخٗاَ٠
اليؿاء والٟخُاث اإلاٗخضي ٖلحهً.

 1ص .ببغاَُم مدمض الٗىاوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .168-167

158

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

وفي مجا ٫الجيؿُتً ،مى٘ ال٣اهىن اإلاهغي اليؿاء اإلاهغٍاث مً مىذ ظيؿُاتهً
ألػواظهً ألاظاهب ،وفي اإلا٣ابل الغظا ٫اإلاهغٍحن لهم الخ ٤في مىذ ظيسخي تهم لؼوظاتهم
ألاظاهب.
بال ؤن ؤخض ؤَم ؤلاهجاػاث باليؿبت إلاؿاواة اليؿاء م٘ الغظا ٫في مهغَ ،ى ب٢غاع
 1في 26
مجلـ الكٗب اإلاهغي لل٣اهىن الجضًض لألخىا ٫الصسهُت ٢اهىن ع٢م
ًىاًغ٧/اهىن الشاوي ٖام  ،2000الظي ًدُذ للمغؤة الخهىٖ ٫لى الُال( ١السل٘) مً صون
ؤن ًصبتن وظىص ُٖب في الؼوط  .بطا جسلذ ًٖ خ٣ى٢ها اإلاالُت وؤٖاصث بلى ػوظها م٣ضم
1
الهضا.١
٦ما جبجى البرإلاان اإلاهغي ٢اهىها ظضًضا ً٣طخي ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة وَى ٢اهىن ع٢م
 12لؿىت  ،1996ول٣ض ظاء َظا ال٣اهىن جُبُ٣ا الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل بدُض ً٣غع
جضابحر زانت لخماًت ألامهاث وألاٍٞا٦ ،٫ما ًًمً لليؿاء خ٣ى٢ا ٦إمهاث وٖامالث .
٦ما ؤلُٛذ اإلااصة  291مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاهغي التي ٧اهذ حؿ ِ٣التهمت ٖلى
م٣تر ٝظغٍمت الاٚخهاب بمجغص ػواظه مً الطخُت.
ل ً٨وم٘ َظا ٞل٣ض ٖبرث اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ًٖ ٢ل٣ها
بػاء َغٍ٣ت جُبُ ٤ال٣ا هىن ع٢م  1لؿىت  2000بدُض ال حؿخُ٘ اليؿاء بمىظبه اإلاُالبت
بالسل٘ بال بٗض الخىاػ ًٖ ٫خ٣ى٢هم اإلااصًت الؾُما الى٣ٟت واإلاهغ  .وٖلى َظا ألاؾاؽ
جُلب اللجىت مً مهغ بخٗضًل َظا ال٣اهىن للً٣اء ٖلى الخمُحز طا الُاب٘ اإلاالي ججاٍ
2
اليؿاء.
٦ما ٖبرث اللجىت ًٖ ٢ل٣ها ُٞما ًش م ؤلاب٣اء ٖلى هٓام حٗضص الؼوظاث بمهغ
زانت وؤن ٢اهىن ع٢م  1الؿال ٠الظ٦غ ،لم ًلُٛه بل ؤٖاص جىُٓم اإلاؿاثل اإلااصًت
اإلاخٗل٣ت به .ِ٣ٞ

 1ماجمغ بُجحن  ،5 +اإلاغظ٘ الؿاب.٤
2 Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République arabe d'Égypte, Para. 316-355.
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وَلبذ اللجىت مً مهغ حٗضًل ال٣اهىن الظي ًىٓم الؿً ال٣اهىوي للؼواط مً ؤظل
الً٣اء ٖلى الؼواط اإلاب٨غ و٣ٞا لاللتزام الظي اعجبُذ به مو ع بمجغص الاهًمام بلى
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
٦ما الخٓذ اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة بإهه ٖلى الغٚم مً ؤن
الضؾخىع اإلاهغي ًًمً اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫وٍمىذ الاجٟاُ٢اث الضولُت مغجبت
ؤؾمى مً اإلاغجبت التي ًًٗها ٞحها ال٣اهىنٞ ،ةهه الػاَ ٫ىا ٥مماعؾاث "ط٧ىعٍت" ومٟهىم
همُي ُٞما ًسو صوع اإلاغؤة والغظل صازل ألاؾغة واإلاجخم٘ وَظا ٌٗغ٢ل الخُبُ ٤ال٩امل
لالجٟاُ٢ت.
وبظابت ٖلى َظٍ الاهخ٣اصاث ،ؤقاعث ممشلت مهغ ؤمام َظٍ اللجىت بلى الخٗضًالث
التي ؤصزلذ في ال٣ىاهحن اإلاهغٍت لهالر اليؿاء و٦ظا ؤلانالخاث اإلااؾؿاجُت وفي
اإلاماعؾاث:
ُٟٞما ًسو الىٓام ال٣اهىويَ ،ىاٖ ٥ضة ٢ىاهحن مغجبُت باألؾغة ٢ض ٖضلذلهالر اليؿاء؛
٦ما ؤوكا مجلـ وَجي لليؿاء في ٞبراًغ /قباٍ  2000بمىظب مغؾىم عثاسخي٦إو ٫ماؾؿت ؾُاؾُت مً ؤظل جدغٍغ وجغُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ومخابٗت جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت
و٦ظا الؿُاؾاث التي لها جإزحر ٖلى الخُاة الؿُاؾُت لليؿاء.
ول٣ض ٢امذ اللجىت الدكغَُٗت للمجلـ الىَجي لليؿاء في مهغ بضعاؾت ٢اهىنالجيؿُت اإلاهغي وؤوصخى ؤن ٌٗض ٫ل٩ي حؿخُُ٘ اليؿاء اإلاهغٍاث اإلاتزوظاث بإظاهب ؤن
1
ًمىدً ظيؿُتهً ألَٟالهً.
ول ً٨وعٚم ٧ل َظٍ الخٗضًالث التي ؤصزلذ ٖلى ال٣ىاهحن الم نغٍت ،جغي بٌٗ
اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت التي حٗجي بد٣ى ١ؤلاوؿان ،بإهه زمت يغوعة الجساط زُىاث
بياُٞت مً ؤظل حٗضًل ال٣ىاهحن التي جىُىي ٖلى جمُحز يض اليؿاء والٟخُاث ،ومدا٦مت

1 Observations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Egypte, para. 313.
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مً ًماعؾىن ؤٖما ٫الٗى ٠يض اإلاغؤة بؿبب ظيؿها ،ومىذ اليؿاء والٟخُاث ٧امل
1
خ٣ى ١اإلاىاَىت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظا.٫
.1ج /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في الجماَيرًة اللُحُة:
حٗخبر اإلاغؤة في الجماَحرًت اللُبُت ٖلى خض حٗبحر ممشلها ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة " :الٗىهغ ألاؾاسخي للمجخم٘ اللُبي ،وهي مدؿاوٍت م٘
الغظل ؤمام ال٣اهىن ،لها هٟـ الخ٣ىُٞ ١ما ًسو خًاهت ألاَٟا ،٫وهي قغٍ٨ت الغظل
في الخُاة اإلاضهُت الش٣اُٞت والاظخماُٖت ،لها الخ ٤في جدغٍغ وناًتها بهٟت مؿخ٣لت ًٖ
2
ػوظها ٦ما لها الخ ٤في ازخُاع ػوظها".
بالٟٗل ،ل٣ض جدؿيذ ويُٗت اليؿاء في لُبُا في الـ  25ؾىت اإلاايُت م٣اعهت م٘ ما
٧ان ٖلُه الىي٘ في اإلاىُ٣تٞ ،إنبدذ اإلاغؤة خايغة في ٧ل اإلاجاالث ،وجخمخ٘ بمؿاواة
مبيُت ٖلى ٢ىاٖض مخِىت.
ومً بحن ؤَم ؤلاهجاػاث باليؿبت إلاؿاواة اليؿاء م٘ الغظا ٫في الجماَحرًت اللُبُت،
َى ؤن ال٣اٖضة الؿاعٍت َىا ٥هي وخضة الؼواط ؤما حٗضص الؼوظاث ٞهى مؿمىح به لً٨
ٌك٩ل اؾخصىاءا بدُض ؤنبذ في خالت جغاظ٘.
ؤي ٠بلى طلٌ ٪كترٍ ال٣اهىن اللُبي مً الؼوط ل٩ي ٌؿخُُ٘ الؼواط مغة زاهُت ؤن
ًخدهل ٖلى اإلاىا٣ٞت ال٨خابُت مً ٢بل ػوظخه الؿاب٣ت ؤو جغزُو مً ٢بل اإلاد٨مت،
٦ما ٌكترٍ مً الؼوط ؤن ً٩ىن بصخت ظُضة وؤن ج٩ىن ويُٗخه اإلااصًت حؿمذ له بةٖاصة
الؼواط.
وُٞما ًسو الخبجي ٞةن لُبُا حؿمذ بدًاهت ألاَٟا ٫لٖ ً٨لى قغٍ ؤن ًب٣ى
الُٟل ًدمل اؾمه ،ألن ؤلاؾالم ًمى٘ بُٖاء اؾم لألَٟا ٫ماٖضا ؤؾماء آلاباء
الكغُٖحن.
َُ 1ىمً عاًدـ ووحل ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne,
para. 172.
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ؤما ُٞما ًسو اإلاحرار ٞةن لُبُا ال جغي في ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت اللُبي جمُحزا
يض اليؿاء لما ً٣غع للبىاث هه ٠ما ً٣غعٍ للظ٧ىع مً التر٦ت ،ألن البيذ ٚحر ملؼمت
بىاظب ؤلاهٟا.١
.1د /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في املغسا:
جٟ٨ل مضوهت ألاخىا ٫الصسهُت اإلاٛغبُت خماًت ألاؾغة وجىُٓمهاٞ ،خىو اإلااصة 8
مجها ٖلى ؤن ؤَلُت الغظا ٫للؼواط هي  18ؾىت ؤما اليؿاء ٞهي  15ؾىت .ول٣ض ٖضلذ َظٍ
اإلااصة في ؾىت  ،1992لحرج ٟ٘ؾً الؼواط للغظا ٫واليؿاء بلى  20ؾىت.
وفي ٖام  ،1993جم حٗضًل َظٍ اإلاضوهت بمىظب ال٣اهىن ع٢م  743-93-1الهاصع في
 10ؤًلى/٫ؾبخمبر  ،1993بدُض ؤصزلذ ٖلحها ٖضة بنالخاث مً ؤَمها:
 الدكضًض ٖلى يغوعة مىا٣ٞت اإلاغؤة ٖىض ببغام ٖ٣ض الؼواطٞ ،إنبدذ جىواإلااصة  4مجهاً " :خم الؼواط بُغٍ٣ت صخُدت ٖىضما ٌٗغب الُغٞان ًٖ ٢بىلهما
بالٗباعاث اإلاٗخاصة ؤو ًٖ َغٍ ٤ؤي ٖباعة ؤزغي ً٣بلها الٗغ".ٝ
 ؾمدذ للمغؤة بتزوٍج هٟؿها بىٟؿها ؤو بخىُ٦ل ولي مً ازخُاعَا لهظا الٛغى؛ؤلٛذ الؼواط ال٣ؿغي الظي ٧ان ال ًؼا ٫مماعؾا في اإلاٛغبٞ ،خىو اإلااصة مً َظاالخٗضًل  " :12الىالًت في الؼواط خ ٤جخمخ٘ به اإلاغؤة  ...ال ًم ً٨الىلي ؤن ًؼوظها بال بطا
ٞىيخه لهظا الٛغى " .ؤما اإلااصة ٞ ،13هي جىو ٖلى يغوعة جضزل ال٣اضخي بطا اٖترى
الىلي بهىعة حٗؿُٟت ٖلى الؼواط.
ؤبٗض مً طل ،٪ج ٫٠٨اإلااصة  9مً الضؾخىع اإلاٛغري " لجمُ٘ اإلاىاَىحن خغٍت الخجى٫
وخغٍت الاؾخ٣غاع في ظمُ٘ ؤعظاء اإلامل٨ت " .وٖلُهً ،خمخ٘ اإلاٛاعبت عظاال ووؿاء بدغٍت
1
الؿٟغ بلى الساعط ومٛاصعة ألاعاضخي الىَىُت والٗىصة بلحها.
ؤما اإلاؿاواة في الخ٣ى ١والىاظباث بحن الؼوظحن زال ٫الؼواط ؤ و ٖىض اهداللهٞ ،ال
ًم ً٨جد٣ُ٣ها بالك٩ل ال٩امل خؿب ما ٢ا ٫ممشل اإلاٛغب ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١
 1اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الضوعي الغاب٘ للمٛغب ،اإلاغظ٘ الؿاب٣ٞ ،٤غة.45-36

162

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

ؤلاوؿان ،ألن ألاؾغة في اإلاٛغب حؿدىض بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي جسخل ٠مٟاَُمها
بٌٗ الصخيء في َظا الكإن.
بياٞت بلى ٧ل ما ؾبً ،٤ىٓم ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت اإلاٛغري خم اًت الُٟل ًٖ
َغٍ ٤الخًاهت ،وتهض ٝالخًاهت و٣ٞا للماصة  97مً َظا ال٣اهىن بلى  " :خماًت الُٟل
٢ضع ؤلام٩ان مً ٧ل ما ٢ض ًًغ به وبلى جغبِخه والؿهغ ٖلى مهالخه "...
وٍخدمل ألابىًٍ في اإلاٛغب الخًاهت زالٞ ٫ترة الؼواط ،ؤما في خالت خل الؼواط،
ُٞدضص ال٣اهىن جغجِبا خؿب الىالًت لألشسام الظًً ًخمخٗىن بها:
ًبضؤ َظا الترجِب باألم ختى ولى ٧اهذ مً ؤَل ال٨خاب ،زم ألاب زم ؤًٖاء ألاؾغة
خؿب الترجِب الظي خضصٍ الىو ،وججضع ؤلاقاعة في َظا الهضص بلى ؤن حٗضًل ٖام
٢ 1993ض ؤصزل ألاب في َظا الترجِب بٗض ؤن ٧ان اؾمه ٚحر واعص في َظٍ ال٣اثمت.
وفي ٧ل ألاخىاً ٫ىو ال٣اهىن ٖلى يغوعة ص ٘ٞألاب للى٣ٟت جخدضص و٣ٞا إلاىاعص
الؼوط ووي٘ الؼوظت وج٩الُ ٠الخُاة.
ول٣ض عجل بنالح ٖام  1993بظغاءاث ص ٘ٞالى٣ٟت بٗض حٗضًل اإلااصة  119مً
٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت واإلااصة  179مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وظٗل مً َظا الضًً
صًىا ممخاػا٦ .ما ٖضلذ اإلااصة  1248مً ٢اهىن الالتزاماث والٗ٣ىص.
وَِٗل اإلاٛغب في الؿىىاث ألازحرة ،خالت جىجغ قضًض بحن ٢ىي اإلاجخم٘ اإلاضوي بزغ
اه٣ؿامها الىهٟي ججاٍ ما ؤَلٖ ٤لُه "السُت الىَىُت إلصماط اإلاغؤة في الخىمُت " التي
ُ
ؤٖضتها ٦خابت الضولت اإلا٩لٟت بالغٖاًت الاظخماُٖت والُٟىلت وألاؾغة ،وؤٖلً ٖجها في 19
1
ماعؽ .1999
ً
وويىخا؛ ٟٞي
ومىظ طل ٪الخاعٍش والانُٟا ٝم٘ السُت ؤو يضَا ًؼصاص خضة
الى٢ذ الظي ًهغ وايٗى السُت ومىانغوَا ؤن ألاَضا ٝألاؾاؾُت للسُت هي الجهىى
بالىيُٗت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت للمغؤة ،وجدؿحن الىي٘ ال٣ا هىوي ،والً٣اء ٖلى
 1هىع الضًً بً مال٦ ٪غشخي ،اإلاغؤة اإلاٛغبُت بحن الخ٩ىمت والٗلماءً 29 ،ىلُى /جمىػ :ًٖ ،2004
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز ،ووي٘ ؾُاؾت ٗٞالت للصخت ؤلاهجابُت ،وبصماط اليؿاء في الخىمُت
الا٢خهاصًت ٖبر حصجُ٘ الاهضماط اإلانهي ،وج٣لُو ال٣ٟغ وؤويإ الاؾخٛال ٫وٖضم
الاؾخ٣غاع التي حِٗكها اليؿاء.
ٞةن مٗاعضخي السُت ٌسجلىن ٖلحها اٖخماصَا ً
ً
ؤوعوبُا ،و ٦ظا جمىٍلها مً َغٝ
ههجا
ظهاث ؤظىبُت ،وجبىحها لسُت صولُت ،ويغبها ٖغى الخاثِ بمباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت
وحٗالُمها ،زانت في ً٢اًا الُال ١وحٗضص الؼوظاث والىالًت في الؼواط.
ول٣ض اهبٗض ؤو ٫نىث عا ٌٞللسُت مً صازل الخ٩ىمت ،بط ٖبرث اللجىت الٗلمُت
التي ق٩لتها وػاعة ألاو٢ا  ٝوالكئىن ؤلاؾالمُت ًٖ مىٟ٢ها الؿلبي مما اخخىجه السُت،
ج٣غٍغا ً
ً
واُٞا ًبحن وظىٍ مسالٟت السُت لخٗالُم الكغَٗت
وؤنضعث َظٍ اللجىت
ؤلاؾالمُت ،وزانت اظتهاصاث اإلاظَب اإلاال٩ي الظي ًُػى ٖلى مضوهت ألاخىا ٫الصسهُت
اإلاٛغبُت.
بن ٖىهغ ؤلا٢هاء ص ٘ٞالخُاعاث ؤلاؾالمُت بلى ون ٠السُت "بالال وَىُت "٦ ،ما
ؤزظ ٖلى السُت اهسغاَها ال٩امل في اإلاكغوٕ الٛغري الغامي بلى جضمحر ماؾؿت ألاؾغة
وبقاٖت الاهدال ٫والٟىضخى ألازالُ٢ت والجيؿُت.
وَكضص ؤلاؾالمُىن في الجهاًت ٖلى ٖىهغ الخمىٍل ألاظىبيٞ ،خىُٟظ السُت ؾُمى٫
مً َغ ٝالاجداص ألاوعوري والبى ٪الضولي وَاالء لً ًضٗٞىا ألامىا ٫مً ؤظل " ؾىاص
ُٖىن اإلاغؤة اإلاٛغبُت " وبهما إلهجاح مسُُاتهم الٛغبُت.
بٗض ؤن ونلذ اإلاٗغ٦ت ال٨المُت طعوتها بضؤث جخٗالى ؤنىاث مىاصًت بدلى ٫وؾِ
ججم٘ الجىاهب اإلاًِئت في ؤَغوخاث الجاهبحن مغ٦ؼة ٖلى ؤن اإلاٛغب بلض بؾالمي ال ًمً٨
جبضيَ ٫ىٍخه جدذ ؤي بٚغاء ماصي ،زانت وؤن اإلاجخمٗاث الٛغبُت ٞكلذ في ؤن حك٩ل
الىمىطط ٖلى اإلاؿخىي الخُاة ألاؾغٍت ،وبالى٢ذ طاجه ال ًم ً٨الاؾخمغاع في ويُٗت الٓلم
1
وال٣هغ الاظخماعي الظي حٗاوي مىه اإلاغؤة.

 1هىع الضًً بً مال٦ ٪غشخي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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 /ٌ.1وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في ثىوع:
جخهضع جىوـ ظمُ٘ الضو ٫الٗغبُت ٧ىنها ؤ٦ثر صولت ج٣ضمُت في ً٢اًا اإلاغؤة ،بدُض
ؤصث ؤلانالخاث اإلاخخابٗت ل٣اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخي بلى جد ٤ُ٣مؿاواة ٧املت
ج٣غٍبا بحن الجيؿحن.
ول٣ض التزمذ مسخل ٠الخ٩ىماث الخىوؿُت بةصماط اإلاغؤة في الخىمُت البكغٍت مً
زال ٫الاَخمام بخد ٤ُ٣اإلاؿا واة بحن الجيؿحن ،وٖلى الغٚم مً ؤهه ما ًؼاَ ٫ىا ٥مجا٫
لخدؿحن مغ٦ؼ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ الخىوسخيٞ ،ان سجل الخ٩ىمت في َظا الهضص ٌؿاٖض ٖلى
الخٟائ ٫بمؼٍض مً الخدؿً مؿخ٣بال .
وألاخىا ٫الصسهُت للمغؤة في جىوـ مؿاوٍت بىظه ٖام ألخىا ٫الغظل ،وال ًدخىي
٢اهىن ألاخىا ٫الصسوًت بقاعاث نغٍدت بلى ؤلاؾالم ،م٘ ؤن الُ٣م ؤلاؾالمُت لٗبذ
صوعا ٦بحرا في نُاٚخه.
و٢ض ؾٗذ الخ٩ىمت الخىوؿُت بلى جُىٍغ مغخلت ظضًضة مً الاظتهاص جخمحز ًٖ
الكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاُب٣ت في صو ٫بؾالمُت ؤزغي ،وجًمً الاظتهاص الجضًض بنالخاث
جاؾـ للمؿاواة بحن الجيؿحن في مجا الث الؼواط والُال ١وخًاهت ألاَٟا ٫والخغٍت
1
الاظخماُٖت للمغؤة.
ٞل٣ض اٖتر٢ ٝاهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخي بسال٢ ٝىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت
لباُ٢ت الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُت لليؿاء بد٣ى٦ ١شحرةٞ ،اليؿاء الخىوؿُاث ًخمخًٗ مىظ
الاؾخ٣ال ٫بد٣ى٢هً في بَاع ألاؾغة.
ٞل٣ض ٢امذ الخ٩ىمت الخىوؿُت بٗض الاؾخ٣ال ٫في ؤٚؿُـ /آب  ،1956بىي٘
٢اهىن لألخىا ٫الصسهُت ٢بل وي٘ صؾخىع ،بدُض وي٘ َظا ألازحر زالر ؾىىاث بٗض
2
وي٘ ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ؤي في ؾىت .1959
ول٣ض ٢ام َظا ال٣اهىن بما ًلي:
 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ جىوـ.
2 Hafidha Chekîr, Universalité et spécificité: autour des droits des femmes en Tunisie, op. cit.
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 ؤ٦ض ٖلى يغوعة جىٞغ قغٍ الغيا ال٩امل لُغفي ٖ٣ض الؼواط إلجمامه.ؤلػى َظا ال٣اهىن خ ٤الغظا ٫في حٗضص الؼوظاث ،واقترٍ مجهم إلبغام ٖ٣ضالؼواط ؤن ال ً٩ىهىا مغجبُحن بٗ٣ض ػواط ؾاب٦ ،٤ما ًدٓغ َظا ال٣اهىن الؼواط الٗغفي
لظا ٌؿخىظب حسجُل ٧ل ٖ٣ىص الؼواط في السجالث اإلاضهُت .وبطا جبحن بإن الؼوط متزوظا
بإ٦ثر مً واخضة ٞةهه ؽًخٗغى لٗ٣ىباث،
ٌٗخمض َظا ال٣اهىن هٓام الٟهل بحن طمت الؼوظحن بدُض ٧ل مً الؼوظحنًدخ ٟٔبإمال٦ه وبد ٤بصاعتها ،و٧ل واخض مجهما مؿئى ًٖ ٫صًىهه  .وال ًمى٘ َظا ال٣اهىن
الؼوظحن مً الاجٟاٖ ١لى ازخُاع هٓام الظمت اإلاكتر٦ت ٖىض ببغام ٖ٣ض الؼواط ،ل ً٨هاصعا
1
ما ًدضر طل،٪
وبمىظب َظا ال٣اهىن ،ؤنبدذ ألاؾغة في جىوـ مغجبُت بغوابِ مبيُت ٖلىؤؾاؽ الاخترام اإلاخباص ٫والخٗاون بحن الؼوظحن في ٧ل اإلاجاالث الؾُما جغبُت ألاَٟا ،٫مً
زال ٫بلؼام الؼوظت باإلهٟاٖ ١لى الٗاثلت بطا ٧اهذ ويُٗتها اإلااصًت مِؿغة ،وبلٛاء التزامها
بالُاٖت.
 ؤلػى ا لُال ١الخٗؿٟي مً َغ ٝالؼوط ووي٘ بضاله هٓام الُال ١الً٣اجي،٦ما ؤلػى ٧ل ؤهىإ الًٛىَاث الؼوظُتٞ ،دكترٍ اإلااصة  30مىه مشال ؤن ًخم الُال١
ؤمام اإلاد٨مت وبمىظب خ٨م ً٢اجي بُلب مً ؤخض الؼوظحن ،وَظا خؿب البٌٗ
ٖباعة ًٖ خماًت إلاهالر الؼوظت ،ومً بحن ما اؾخدضر َظا ال ٤اهىن ٦ظلَ ٪ى ؤهه في
2
خالت الُال ١جغظ٘ خًاهت ألاَٟا ٫بلى ألام،

1 Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, observations finales, contre Tunisie, A/50/38, para.
218-277.
2 Jemaa Fethi, femmes et droits fondamentaux, UNESCO- CERP: non-discrimination à l‗égard des femmes, entre la
convention de Copenhague, le droit interne tunisien et le discours identitaire, op.cit, p 177.
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٦ما ؤلُٛذ اإلادا٦م الضًيُت في جىوـ بمجغص الاؾخ٣ال ٫ؤي في ؾىت ٦ ،1956ماؤنلخذ ال٣ىاهحن واإلااؾؿاث طاث الهبٛت الضًيُت ووي٘ ٢اهىن لألخىا ٫الصسهُت
واخضا ومىخضا ل٩ل الخىوؿُحن مهما ٧ان صًجهم.
وم٘ َظا يهخ٣ض بٌٗ ال٨خاب َظا ال٣اهىن  ،1ألهه خؿب عؤيهم ًً٘ ،اليؿاء في
مىي٘ ال مؿاواة باللجىء ؤو باالزخٟاء وعاء ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ُٞما ًسو:
 الػا ٫اإلاهغ ٖلى ؤعى الىا ٘٢مً بحن قغوٍ ببغام ٖ٣ض الؼواط ،ل ً٨لم ًدضص٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت م٣ضاعٍ ،ول٣ض اٖخبرث اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض
2
اإلاغؤة ؤلاب٣اء ٖلى هٓام اإلاهغ في جىوـ جمحزا يض اإلاغؤة ألهه ٖباعة ًٖ ٖملُت قغاء لليؿاء.
وُٞما ًسو َظٍ الىُ٣ت بالظاث ،هغٍض ؤن هظ٦غ بمى ٠٢اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء
ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة إلاا ٖبرث ًٖ ٢ل٣ها ججاٍ التزام اإلاغؤة في مهغ بالخىاػ ًٖ ٫خ٣ها في
اإلاهغ ل٩ي حؿخُُ٘ َلب السل٘.
ٞاهُال٢ا مً َظًً اإلاىٟ٢حن اإلاخىاً٢حن٧ ،ان مً الهٗب ٖلُىا ج٩ىًٍ ٨ٞغة
واضخت ًٖ مىَ ٠٢ظٍ اللجىت مً اإلاهغ بدُض بطا ٧اهذ ال جغي يغوعة في اقتراَه
مُالبتها
إلجمام ٖ٣ض الؼواطٞ ،لماطا جغي ؤهه مً الًغوعي جغ٦ه بدىػة اإلاغؤة بٗض
بالسل٘؟
الػا٢ ٫اهىن ألاخىا ٫الصسهُت في جىوـ ًجٗل مً الؼوط عثِؿا للٗاثلتٖ ،لىؤمل ٦ما ؤقاعث ممشلت جىوـ ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،ؤن
حؿاٖض الاؾخ٣اللُت اإلااصًت لليؿاء ؤن جخدؿً ويُٗتهً صازل ألاؾغة وٍهبذ الؼوط
مجغص ؾىض ماصي ًَ٫؛
ألهه ً٣غع الالمؿاواة في ؤلاعر ،بدُض ً٣ىم هٓام التر٦ت ٖلى ؤؾـ الكغَٗتؤلاؾالمُتٞ ،ترر بالخالي ؤلاهار ؤ٢ل مً الظ٧ىع؛

1 Hafidha Chekîr, op. cit.
2 Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, op cit, para. 218-277.
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جمى٘ اإلااصة  5مً ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخي اإلاؿلمت مً الؼواط بٛحرمؿلم بال بطا اٖخى ٤ؤلاؾالم ،وفي  5هىٞمبر /حكغًٍ زاوي  ،1973نضع ٢غاع وػاعي ًلؼم
الً٣اة بغ ٌٞؤي ػواط ٢اثم بحن مؿلمت وٚحر مؿلم؛
ومً ظهت ؤزغي ،وعٚم اٖخباع جىوـ الضولت الٗغبُت الىخُضة التي ًًمً ٢اهىنهالألخىا ٫الصسهُت لليؿاء مؿاواة ٢اهىهُت م٘ الغظاٞ ،٫ةن جدٟٓاتها ٖلى اإلااصة  16هي
هٟؿها جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُت ألازغي.
ؤما اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٞل٣ض اٖترٞذ بإن يمان وخماًت
اإلا٨دؿباث وخ٣ى ١اإلاغؤة في جىوـ حٗخبر مً الشىابذ باليؿبت للخ٩ىمت الخىوؿُت ،ولً٨
في اإلا٣ابل ٖبرث ًٖ ٢ل٣ها ججاٍ جد ٟٔجىوـ ،ولى مً زال ٫بٖالن ٖام ًٖ ،اإلااصة ،15
بدُض مً نُاٚت طل ٪ؤلا ٖالن ًٓهغ بإن جىوـ لِـ لضيها هُت حٗضًل ٢اهىنها في َظا
اإلاجا ٫في اإلاؿخ٣بل.
ول٣ض ٧ان ظىاب ممشلت جىوـ ؤمام َظٍ اللجىت َى ؤن اليؿاء في جىوـ لم جهبدً
ملؼماث باإل٢امت في م٩ان مٗحن بال في خالت ما بطا  ً٦خايىاث ألَٟا ٫في ٖمغ مضعسخي،
مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ل٣ض جم اهٌمام جىوـ بلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة في ْغو ٝاظخماُٖت
وؾُاؾُت ممحزة ،وفي ٞترة ٖغٞذ ٞحها جىوـ ْهىع مىظت ألا٩ٞاع اإلاخدٟٓت والخ٣لُضًت
اإلاخُغٞت.
٦ما ؤياٞذ ممشلت جىوـ بإن صولتها جخجه هدى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ولى
1
بسُىاث بُُئت ،وؤهه ؾِخم خخما مغاظٗت َظٍ الخدٟٓاث في مؿخ٣بل ٢غٍب.
ول٣ض جدٟٓذ جىوـ ٖلى اإلااصة  9مً اجٟاُ٢ت ٦ 1979ظل ،٪ألن ال٣اهىن الخىوسخي
للجيؿُت ؤهضا٧ ٥ان ًدغم اإلاغؤة الخىوؿُت مً مىذ ظيؿُتها بلى ؤَٟالها ل ً٨في
ًىلُى/جمىػ ٖ ،1993ضلذ اإلااصة  12مً ٢اهىن الجيؿُت ،وؤنبذ للمغؤة الخ ٤في مىذ

1 Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, observations finales contre Tunisie, paragraphe
222.
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ظيؿُتها بلى ؤَٟالها الم ولىصًً مً ؤب ؤظىبي لٌ ً٨كترٍ عيا الؼوظحن  .وٖلى َظا
ألاؾاؽ ج٣ى ٫ممشلت جىوـ بإهه ؾِخم مً اإلاٟغوى سخب َظا الخد٦ ٟٔظل.٪
٦ما ؤصزل في ؾىت  1993آزغ حٗضًالث ٖلى ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخي مً
ؤظل جد ٤ُ٣الخُاب ٤ال٩امل بحن ال٣اهىن الخىوسخي واإلا٣اًِـ الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان .وال
ًىٓغ ماٍضو ؤلانالخاث بلى َظا ٖلى ؤهه جسل ًٖ الُ٣م ؤلاؾالمُت بل جُىٍغ لهظٍ الُ٣م
ل٩ي جخالءم م٘ الٗهغ الخضًض.
وم٘ َظا جىاظه َظٍ ؤلانالخاث نٗىباث في الخُبُٖ ٤لى ؤعى الىاٖ ٘٢ىض
حٗاعيها م٘ ألاٖغا ٝوالخ٣الُض الاظخماُٖت.
 .2وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في دوٌ الشسق وطؽ:
ؾى ٝهضعؽ جدذ َظا الٗىىان ويُٗت خ٣ى ١اإلاغؤة صازل ألاؾغة في ٧ل مً
ألاعصن ،لبىان وؾىعٍت ،صاثما و٣ٞا للمُُٗاث اإلاخىٞغة:
.2أ /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في زدن:
ٖىض ج٣ضًم ألاعصن لخىيُداتها ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤ ة
1
ًٖ ؤؾباب جدٟٓاتها ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٢الذ:
باليظجة للمادة  15فلسة :4
" بن َظا الخٚ ٤حر مُٗى للمغؤة في ألاعصن ٧ىن ألاعصن بلضا بؾالمُا ومىذ مشل َظا
الخ ٤ال ًم ً٨بُٖائٍ لليؿاء باٖخباعٍ مسالٟا لخٗالُم ؤلاؾالم الظي ٌٗخبر صًً الضولت،
بدُض ًدغم ٖلى اإلاغؤة الـٞغ لىخضَا ختى بلى بِذ هللا ب٣هض الدجٞ ،هي بما ؤن ج٩ىن
م٘ مدغم ،ؤو م٘ ٖهبت مً اليؿاء اإلاٗغوٞاث بالهالح.
لظا ٞال ًم ً٨مىذ اإلاغؤة مشل َظا الخ ٤وال الخغٍت بازخُاع م٩ان مؿ٨جها وب٢امتها
ٖلى اٖخباع ؤنها خؿب صًً الضولت جابٗت لؼوظها وال ًم ً٨ؤن جسخاع الؿ ً٨لىخضَا
ؽواء ٧اهذ متزوظت ؤم ٖؼباء ".
 1ؤهٓغ الخ٣غٍغ ألاولي لألعصن ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغ .ؤة

169

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

باليظجة للمادة :16
" َظٍ اإلااصة لها ٖال٢ت ب٣اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ألاعصوي ،وَى ٢اهىن م٣خبـ مً
ال٣ٟه ؤلاؾالمي وجُبُ٣ا له.
بن ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ٌٗض ٫بحن الغظل واإلاغؤة وَظٍ مىاص مً ٢اهىن ألاخىا٫
الصسهُت جبحن خ ٤اإلاغؤة في الؼواط والغ ٌٞوالى٣ٟت والُال:١
ٞل٣ض ؾىث اإلااصة  4مً ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ألاعصوي بحن الغظل واإلاغؤة مً
خُض الٗضو ًٖ ٫السُىبت.
٦ما ٌؿمذ َظا ال٣اهىن جؼوٍج الب٨غ مً ٢بل ال٣اضخي بطا ٧ان ًٖل الىلي صون
ؾبب مكغوٕ إلاا ً٩ىن مً جغٍض الؼواط مٗه ٟ٦ا ول ً٨بطا ٧ان الًٗل مً ألا ب ؤو الجض
ٞال مجا ٫إلاىا٣ٞتها ٖلى َلبها بالؼواط ممً جغٍض ما لم جخمم  18ؾىت مً ٖمغَا.
وجىو اإلااصة ً " :7مى٘ بظغاء الٗ٣ض ٖلى امغؤة لم ج٨خمل  18ؾىت بطا ٧ان زاَبها
ً٨برَا بإ٦ثر مً ٖكغًٍ ؾىت بال بٗض ؤن ًخد ٤٣ال٣اضخي عيائها وازخُاعَا "
ًٟهم مً َظٍ اإلااصة ،بإهه بطا ٧ان الساَب ًخجاوػ اإلاسُىبت بـ  15 ،10ؤو ختى 19
ؾىت ٞةهه ال ًىظض ما ًلؼم ال٣اضخي مً الخد ٤٣مً عياَا ،وَك٩ل َظا زغ٢ا ظؿُما
لكغٍ الغيا واإلاىا٣ٞت بالؼواط.
وجًُ ٠اإلااصة  13مً َظا ال٣اهىن  " :ال ٌكترٍ مىا٣ٞت الىلي في ػواط اإلاغؤة الشِب
الٗا٢لت اإلاخجاوػة مً الٗمغ  18ؾىت".
وُٞما ًسو خ ٤اإلاغؤة في َلب الُال ١جىو اإلااصة  " :87للؼوظت خ ٤جُلُ ٤هٟؿها
بىٟؿها في خالت اقتراٍ طل ٪في ٖ٣ض الؼواط زُُا".
اإلااصة  113و 116حُٗي للمغؤة الخ ٤في الخٟغٍ ٤بطا ٧اهذ ؾاإلات مً ٧ل ُٖب ًدى٫
صون الُ٣ام بالىاظباث الؼوظُت م٘ وظىص ُٖب بالؼواط ًدى ٫صونها .ؤما اإلااصة ،134
ٞخىو ٖلى الخٗىٌٍ في خالت ما َل٣ها ػوظها حٗؿُٟا.

170

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

٦ما هىَذ ممشلت ألاعصن ؤمام َظٍ اللجىت بإن ٢اهىن ألاخىا ٫اإلاضهُت ًا٦ض اإلاؿاواة
بحن اإلاغؤة والغظل .وباليؿبت للٗال٢اث ألاؾغٍتً ،خمؿ ٪ألاعصن بمباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت
الؿمدت ،ول ً٨بِىما َىا ٥هو ٖلى خ ٤اإلاغؤة في ج٣غٍغ قغوَها في ٖ٣ض الؼواط ،هاصعا
ما اؾخسضم طل ٪الخ٨م .و٢ض بضؤث خمالث ،الؾُما مً ظاهب اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت،
مً ؤظل ػٍاصة وعي اإلاغؤة بخل ٪الخ٣ى ١واؾخسضامها لها .
واهُال٢ا مً َظٍ الخىيُداث ٢امذ اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغ ؤة
1
بجملت مً اإلاالخٓاث:
جالخٔ اللجىت ؤن ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ألاعصوي ال ٌٗتر ٝبد ٤اإلاغؤة في ازخُاعاؾم ألاؾغة ؤو ازخُاع مهىتها ؤو ٖملها ،ؤو بد٣ى٢ها ٖىض الُال ،١ؤو بد٣ى٢ها ومؿاولُاتها
بىنٟها ؤخض ألابىًٍ.
وجالخٔ اللجىت ب٣ل ٤ؤًًا ؤن ال٣اهىن ألاعصوي ٌٗتر ٝبمماعؾت حٗضص الؼوظاث.جضٖى اللجىت الخ٩ىمت بلى حٗضًل ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت بك٩ل ًجٗله ٌٗترٝبد٣ى ١اإلاغؤة في ازخُاع اؾم ٖاثلتها ومهىتها ،و٦ظل ٪بد٣ى٢ها ٖىض الُال ،١وُٞما ًخٗل٤
بمؿاولُاتها بىنٟها ؤخض ألابىًٍ.
ال٣اهىن والـ ًاؾاث اإلاخهلت بخٗضص
وجضٖى اللجىت الخ٩ىمت بلى بٖاصة الىٓغ فيالؼوظاث بُٛت الً٣اء ٖلى جل ٪اإلاماعؾت جماقُا م٘ الاجٟاُ٢ت والضؾخىع والٗال٢اث
الاظخماُٖت اإلاخُىعة في البلض.
وحكٗغ اللجىت بال٣ل ٤ألن ٢اهىن الجيؿُت ألاعصوي ًدغم اإلاغؤة ألاعصهُت مً ه٣ل ظيؿُتهابلى ؤوالصَا بطا ٧ان ػوظها ٚحر ؤعصوي  .وجىُىي َظٍ الخالت ٖلى مٟاع٢ت جاعٍسُت في الى٢ذ
الظي ًدغػ ُٞه ألاعصن زُىاث ٦بحرة في الخُىع الا٢خهاصي والضًم٣غاَي وفي الى٢ذ
قاجٗا بهىعة
الظي ؤنبذ ُٞه الؼواط بحن ألاشسام مً مسخل ٠الجيؿُاث ؤمغا
متزاًضة.

 1ؤهٓغ حٗلُ ٤اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى الخ٣غٍغًٍ ألاو٫والشاوي اإلا٣ضمحن مً ألاعصن ال٣ٟغة  449و.456
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وجالخٔ ؤًًا ؤن ال٣اهىن ألاعصوي ًدغم اإلاغؤة مً ببغام ٖ٣ىص باؾمها ،وم ن الؿٟغبمٟغصَا ،ومً ازخُاع م٩ان ب٢امتها  .وحٗخبر اللجىت طلُ٢ ٪ىصا ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة جخٗاعى
م٘ مغ٦ؼ اإلاغؤة ال٣اهىوي في الضؾخىع ألاعصوي وفي الاجٟاُ٢ت.
 2-9و4-15
وجالخٔ اللجىت ب٣ل ــ ٤ؤن ألاعصن ؤٖغبذ ًٖ جدٟٓاث ٖلى اإلااصجحناإلاخٗل٣خحن بهظٍ اإلاؿاثل لظا جىصخي اللجًة الخ٩ىمت ؤًًا بةٖاصة الىٓغ في جدٟٓاتها ٖلى
اإلاىاص ( 16ط) و (ص) و (ػ) ،بهض ٝسخبها.
ومً ظهت ؤزغي ،حٗغى الىٓام اإلال٩ي ألاعصوي بلى الكض باججاَحن مخٗاعيحن مً
ظاهب ٢ىي ؾُاؾُت مخىاٞؿت خىً٢ ٫اًا جخٗل ٤بم٩اهت اإلاغؤة في البالص ٞ .مىظ مىخه٠
الشماهِىاث ،ػاص الاهٟخاح الؿُاسخي في البالص مً الخٗبئت لضي ؤلاؾالمُحن اإلادآٞحن ولضي
ظماٖاث خ٣ى ١اإلاغؤة .وخ٣٣ذ الخ٩ىمت ألاعصهُت في الؿىىاث ألازحرة بنالخاث جضعٍجُت
ٖلى الغٚم مً اإلاٗاعيت ؤلاؾالمُت.
ٞل٣ض اهًم ألاعصن بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة وناص١
 .وط٦غ
ٖلحها ؾىت  ،1992م٘ جدٟٓه ٖلى ما ًخٗاعى مجها م٘ الكغُٖت ؤلاؾالمُت
اإلاؿئىلىن الخ٩ىمُىن ،في ج٣غٍغَم خى ٫ج٣ضم ألاعصن في مجا ٫اٖخماص جل ٪الاجٟاُ٢ت
والظي ؤٖضوٍ في ٧اهىن الشاوي ً/ىاًغ  ،2000بإنهم ٌٗملىن ٖلى جًُِ ٤الخٗاعى بحن
"الاجٟاُ٢ت" و٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ؤلاؾالمي  ،وؤنهم ًإملىن باٖخماص "الاجٟاُ٢ت"
بال٩امل.
ول٣ض اجسظث ألاعصن بٌٗ الخضابحر ال٣اهىهُت للً٣اء ٖلى بٌٗ نىع الخمُحز يض
اإلاغؤةٞ ،ل٣ض جم حٗضًل الخىُٓماث السانت بالخالت اإلاضهُت زانت ما ًخٗل ٤بدؿلُم
ؤن ٌسجلً
ظىاػاث الؿٟغ بدُض ؤنبذ ٌؿمذ لليؿاء اإلاُل٣اث ؤو ألاعامل في ألاعصن
٦غثِؿاث ٖاثلتهً.
ؤما باليؿبت لً٣اًا ألاخىا ٫الصسهُت السانت باإلاغؤةٞ ،ل٣ض ؤضخذ عمؼا للجزإ بحن
ال٣ىي الضًيُت والٗلماهُت وبالخالي٧ ،ان مً الهٗىبت بم٩ان بنالح ٢ىاهحن ألاخىا٫
الصسهُت.
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ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ،٫ل٣ض ؤنضع البرإلاان ألاعصوي في ؾىت ٢ ،1991ىاهحن ثهو ٖلى
الخىػَ٘ ٚحر اإلاخ٩افئ للثروة ٖىض الُال . ١وؤزىاء خل البرإلاان بحن ٖامي  2001و 2003
اهتهؼث الخ٩ىمت ألاعصهُت الٟغنت لخمغٍغ مكغوعي ٢اهىن ًخٗل٣ان بد٣ى ١اإلاغؤة.
ٞإُٖى مكغوٕ ال٣اهىن ألاو ٫اإلاغؤة خ ٤ع ٘ٞصٖىي جُلب ٞحها الُال ،١بِىما ؤُٖى
مكغوٕ ال٣اهىن الشاوي للمدا٦م خغٍت ؤ٦بر في جُبُ٣ٖ ٤ىباث ناعمت ٖلى مغج٨بي ظغاثم
الكغ ٝؤو الٗغى.
ل ً٨مجلـ الىىاب الجضًض آهظا ،٥عَ ٌٞظًً الخٗضًلحن اللظًً ؤصزال ٖلى ٢اهىن
ألاخىا ٫الصسهُت و٢اهىن الٗ٣ىباث.
وم٘ َظا وبمىظب ال٣اهىن الجضًض جم ع ٘ٞؾً الؼواط للظ٧ىع وؤلاهار مً  16و15
ؾىت ٖلى الخىالي بلى  18ؾىت للجيؿحن  .وٖالوة ٖلى طل ،٪خهلذ اليؿاء ألاعصهُاث
1
اإلاتزوظاث مً عظاٚ ٫حر ؤعصهُحن ٖلى خ ٤جمخ٘ ؤَٟالهً بالجيؿُت ألاعصهُت.
.2ا /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في لجىان:
ل٣ض ٟ٦ل الضؾخىع اللبىاوي ل٩ل َاثٟت اخترام ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بإخىالها الصسهُت
بدُض ًسً٘ اللبىاهُىن ل٣ىاهحن الُاثٟت التي ًيخمىن بلحها وإلادا٦م َظٍ الُاثٟت.
.٫ 60ع الهاصع ًٖ اإلاٟىيُت
ول٣ض خضصث َظٍ الُىاث ٠بمىظب ال٣غاع ع٢م
الٟغوؿُت الٗلُا بخاعٍش  13آطاع/ماعؽ  1936واإلاٗض ٫بال٣غاع .٫ 146ع جاعٍش  17حكغًٍ
زاوي /هىٞمبر  1938بط هو في اإلااصة ألاولى مىه ٖلى ؤن الُىاث ٠اإلاٗتر ٝبها ٢اهىها
ُ٦ىاث ٠طاث هٓام شسصخي هي الُىاث ٠الخاعٍسُت التي خضص جىُٓمها ومدا٦مها
وقغاجٗها في ن ٪حكغَعي ،وهي َ 18اثٟت.

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ألاعصن.
 2ؤهٓغ لىع مٛحز ،٫اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .126
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وٖلُهٌ ،ك٩ل ٖضم وخضة الدكغ ٌ٘ في مىاص ألاخىا ٫الصسهُت وحٗضصٍ جبٗا لٗضص
الُىاث ٠في لبىان ،مؿاؾا واضخا بمبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن ،وؿاء ؤو عظاال ،في
1
مُاصًً الؼواط وؤلاعر وٚحر طل ٪مً ال٣ىاهحن.
مً ؤظل طل ،٪هاصث بٌٗ الجماٖاث اليؿاثُت اللبىاهُت بةنالح ًاصي بلى وي٘
٢اهىن ازخُاعي ٖام للؼواط اإلاضوي ًىخض ظمُ٘ الؼٍجاث في بَاعٍ  .ول ً٨ؤْهغ مجلـ
2
الىىاب مٗاعيت قضًضة لهظا الا٢تراح خالذ صون ٖغيه ٖلُه للىٓغ ُٞه.
ولٗل ؤوؾ٘ اإلاسالٟاث التي جمـ بمبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاغؤة والغظل في بَاع ألاؾغة في
لبىان هي:
ال جخمخ٘ اإلاغؤة اللبىاهُت اإلاتزوظت بإَلُت م ماعؾت الخجاعة صون عيا ػوظها الهغٍذ ؤوالًمجي (اإلاىاص  14 -11مً ٢اهىن الخجاعة)،
ال ٌؿخُٟض ألاوالص مً ظيؿُت والضتهم اللبىاهُت بال في خالخحن مظ٧ىعجحن خهغا في٢اهىن الجيؿُت اللبىاوي:
 .1الىلض ٚحر الكغعي في خا ٫اٖترٞذ به ؤمه ٢بل ؤبُه
لؿىت  19ؤًاع ٧ /اهىن الشاوي )1925

( اإلااصة  2مً ال٣غاع ع٢م 15

 .2الىلض الكغعي ال٣انغ في خا ٫ا٦دؿبذ ؤمه الجيؿُت اللبىاهُت بٗض وٞاة والضٍ.
م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن ٢اهىن الجيؿُت اللبىاوي ًدغم مً َظا الخ ٤اإلاغؤة اللبىاهُت التي
بُ٣ذ ٖلى ظيؿُتها عٚم ا٢ترانها مً ؤظىبي ؤو التي اؾخٗاصث ظيؿُتها اللبىا هُت بٗض وٞاة
3
ػوظها.

 1الجمُٗت اللبىاهُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان في لبىان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 18و.19
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ لبىان.
 3الجمُٗت اللبىاهُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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.2ج /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في طىزٍا:

1

جلٗب الٗاثلت صوعا مهما في اإلاجخم٘ الؿىعي ،وٖلى َظا ألاؾاؽ جىو اإلااصة
٣ٞغة  1مً الضؾخىع " :ألاؾغة هي زلُت اإلاجخم٘ ألاؾاؾُت وجدمحها الضولت".

44

وجًُ ٠ال٣ٟغة  2مً َظٍ اإلااصة  " :جدمي الضولت الؼواط وحصج٘ ٖلُه وحٗمل ٖلى
بػالت الٗ٣باث اإلااصًت والاظخماُٖت التي حٗى٢ه وجدمي ألامىمت والُٟىلت وجغعى اليلء
والكباب وجىٞغ لهم الٓغو ٝاإلاىاؾبت لخىمُت مل٩اتهم".
٦ما ًٟ٨ل الضؾخىع الؿىعي اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء ٦ما عؤًىا في اإلابدض
الؿاب ،٤بال ؤن ٢ىاهحن ألا خىا ٫الصسهُت ،التي جدضصَا الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،و٦ظل٪
ً
٢اهىن الٗ٣ىباث ،جدىي بىىصا جىُىي ٖلى جمُحز يض اإلاغؤة.
ُٞىو ال٣اهىن الؿىعي لألخىا ٫الصسهُت ٖلى ؤهه بطا عٚبذ امغؤة ًؼٍض ٖمغَا
ٖلى  17ؾىت بالؼواط ٗٞلى ال٣اضخي ؤن ًإزظ عؤي ّ
ولي ؤمغَا في طل ٪الؼواطٞ ،ةن لم
ٌٗترى ّ
ولي ألامغ في زال ٫مهلت مدضصة ؤو بطا ؤْهغ اٖترايا ٚحر قغعي ٌٗمض ال٣اضخي بلى
بجمام بظغاءاث الؼواط َاإلاا ؤن الؼوط ماَل للؼواط.
وٍىو َظا ال٣اهىن ٦ظلٖ ،٪لى ؤهه في خا ٫جؼوظذ امغؤة عاقضة مً صون مىا٣ٞت
ّ
ولي ؤمغَا ًد ٤لىلي ألامغ َلب ببُا ٫الؼواط بطا لم ً ً٨ػ وط ابيخه ماَل للؼواط ولً٨
ال ًم ً٨ببُا ٫الؼواط بطا خملذ اإلاغؤة.
وٍد ٤للغظل بمىظب ال٣اهىن الؿىعي ٦ظل ،٪ؤن ًُلب مى٘ ػوظخه مً الؿٟغ
للساعط٦ ،ما ًىُىي َظا ال٣اهىن ٖلى جمُحز يض اإلاغؤة ُٞما ًسو الُال.١
ؤما ٢اهىن الٗ٣ىباث ٞهى ٌؿمذ بى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت ال٣اهىهُت ٖلى مغج٨ب ظغٍمت
الاٚخهاب بطا اعجطخى الؼواط مً ضخُخه٦ ،ما ًدُذ اؾخٗما ٫الغؤٞت م٘ مغج٨بي ما
ٌُؿمى بجغاثم "الكغ ،"ٝمشل الاٖخضاء ٖلى ٢غٍباتهم مً اليؿاء بالًغب ؤو ال٣خل

َُ 1ىمً عاًدـ ووحل ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان الخ٣غٍغ الٗالمي  ،2005عاظ٘ ٦ظل ،٪مؿٗىص ٖ٩ى ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤و بغهامج
 ٝالضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ؾىعٍا.
ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م ي
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ُ
بضٖىي ؾىء الؿلى ٥الجيسخي ،ؤبٗض مً طل ، ٪حٗا٢ب اإلاغؤة الؼاهُت بًٗ٣ٖ ٠ىبت
الغظل الؼاوي.
وفي َظا اإلاجاً ،٫جب ؤلاقاعة بلى ؤن الٗى ٠اإلاجزلي في ؾىعٍا مً ألامىع اإلاإلىٞت ،وؤن
ً
ً
الخ٩ىمت ال جبظ ٫ظهضا ٧اُٞا إلا٩اٞدخه ؤو عٖاًت ضخاًاٍ ،و٣ٞا لخ٣اعٍغ مىٓماث خ٣ى١
1
ؤلاوؿان.
ومً ظهت ؤزغي جدغم اإلاغؤة الؿىعٍت مً الخ ٤في ه٣ل ظيؿُتها ألَٟالها ،بدُض
ٌُٗي ٢اهىن الجيؿُت الؿىعي للغظا ِ٣ٞ ٫خ ٤مىذ ظيؿُتهم ألَٟالهم ،ختى لى ٧اهذ
ػوظتهم ٚحر ؾىعٍت ،ؤما اليؿاء الؿىعٍاث اإلاتزوظاث مً عظاٚ ٫حر ؾىعٍحنٞ ،ةن
ال٣اهىن الؿىعي ٌٗخبر ؤبىاءًَ ملخ٣حن بأبائهم وٍدملىن ظيؿُتهم ،وبالخالي ُي َ
ٖاملىن في
ؾىعٍت مٗاملت الٗغب ٚحر الؿىعٍحن ؤو ألاظاهب ،مً خُض ؤخ٩ام ؤلا٢امت وٚحرَا.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،اهُل٣ذ في ؾىعٍت خملت وؿاثُت مً ؤظل حٗضًل ٢اهىن
الجيؿُت الؿىعي بةُٖاء اإلاغؤة الؿىعٍت الخ ٤في مىذ ظيؿُتها ألَٟالها إلاا ً٩ىن والضَم
ٚحر ؾىعي.
و٢ض وكغث هاقُاث ؾىعٍاث ٖغًٍت في مسخل ٠اإلادآٞاث الؿىعٍتَ ،البت مً
ً
اليؿاء والغظاٖ ٫لى الؿىاء بالخىٖ ُ٘٢لحها ،صٖما لخ ٤اإلاغؤة الؿىعٍت في ؤن ًدمل
2
ؤبىائَا ظيؿُتها ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظيؿُت ألاب.
ً
وؤنضعث " اللجىت الىَىُت لغابُت اليؿاء الؿىعٍاث " بُاها ُوػٕ ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم،
ظاء ُٞه َلب " اليؿاء الؿىعٍاث مؿاواتهً بالغظا ٫لخهى ٫ؤوالصًَ ٖلى الجيؿُت
الؿىعٍت ؤؾىة بالغظا ،" ٫وصٖذ الغابُت " ؤبىاء وبىاث ؾىعٍت " بلى اإلاكاع٦ت في خملت
الخىا ُ٘٢التي بضؤتها نهاًت الٗام  ،2003وَالبذ زانت مً اليؿاء الؿىعٍاث اإلاتزوظاث
مً ٚحر الؿىعٍحن باإلاؿاَمت في َظٍ الخملت.

َُ 1ىمً عاًدـ ووحل ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2مؿٗىص ٖ٩ى  ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ً
ول٣ض خهلذ َظٍ الٗغًٍت ٖلى جى 35 ُ٘٢هاثبا في مجلـ الكٗب الؿىعي ،الظًً
لم ً٨خٟىا بالخىٖ ِ٣ٞ ُ٘٢لى َظٍ الٗغًٍت بل ٢ضمىا مظ٦غة إلاجلـ الكٗب ًُالبىن
ٞحها بخٗضًل ٢اهىن الجيؿُت الؿىعي ،بال ؤهه لِـ َىا ٥في ألا ٤ٞما ٌكحر بلى اخخما٫
حٗضًل َظا ال٣اهىن.
ول٣ض ؤ٦ض ٢اهىهُحن ؾىعٍحن بإن ال٣اهىن الؿىعي ًىُىي ٖلى بٌٗ الخمُحز يض
اإلاغؤة في ً٢اًا ال جخٗل ٤بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ومجها ٢اهىن الجيؿُت الؿىعي
"الظي ال ٌُ َ
ٗغ ٝؤنل قغعي لخمُحز الغظل ًٖ اإلاغؤة ُٞه".
٦ما ؤ٦ض ؤخض اإلادامحن الؿىعٍحن الىاقِ في خ٣ى ١ؤلاوـان ،ألاؾخاط ؤهىع البجي ،ؤن
حٗضًل َظا ال٣اهىن بالظاث ال ًهُضم بالكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وبهما ً٨غؽ الٗض ٫الظي
اإلاُالبت بخٗضًل
صٖا بلُه ؤلاؾالم٦ ،ما خض الٗلماء اإلاؿلمحن في ؾىعٍا ٖلى صٖم الخملت
ِ
٢اهىن الجيؿُت في البالص.
وفي ألازحر ًجب ؤلاقاعة بلى خاالث قاطة في ؾىعٍا خُض ال جمىذ الجيؿُت الؿىعٍت
ألبىاء اإلاىاَىاث الؿىعٍاث الالجي ًتزوظً مً ؤ٦غاص ؾىعٍحن مٗغوٞىن بدؿمُت ؤظاهب
ؤو "م٨خىمحن" ،وؤبٗض مً طل ٪ج٨خب ٖباعة "ٖؼباء" في ألاوعا ١الغؾمُت لهظٍ اإلاىاَىاث
1
عٚم ؤنهً متزوظاث ولهً ؤَٟا.٫
 .3وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في الدوٌ الخلُجُة:
ويُٗت اإلاغؤة صازل ألاؾغة في مىُ٣ت السلُج ظض مترصًت ٦ما ؾجري مً زالٖ ٫غى
َظٍ الىيُٗت في ٧ل مً البدغًٍ وال٩ىٍذ وُ٢غ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وؤلاماعاث
والُمً:
.3أ /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في الجدسًٍ:
جدضص الكغَٗت ؤلاؾالمُت ألاخىا ٫الصسهُت للمغؤة البدغٍيُت  .وال ًىظض جىخُض في
ّ
الدكغَ٘ ُٞما ًسو ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت للُاثٟت الؿيُت والُاثٟت الكُٗت،

 1مؿٗىص ٖ٩ى ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ٞاليؿاء الكُُٗاث ٌٗاملً ب٣ضع ؤ٦بر مً اإلاؿاواة ُٞما ًسو اإلاحرار والُال ١م٣اعهت
ّ
الؿيُاث.
بإ٢غانهً
ولليؿاء مً ٦ال الُاثٟخحن الخ ٤في الخمل ٪وفي جمشُل ؤهٟؿهً في اإلادا٦م ،والخ ٤في
1
الؿٟغ بلى زاعط البالص بدغٍت ،والٗمل في الُ٣اٖحن الٗام والسام.
وَىا ٥في البدغًٍ خمالث لخىخُض ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ج٣ىم بها اإلاىٓماث ٚحر
الخ٩ىمُت اليؿاثُت البدغٍيُت  .وفي آلاوهت ألازحرة ٖمل اإلاجلـ ألاٖلى لكئىن اإلاغؤة في
البدغًٍ ٖلى وي٘ مؿىصة ٢اهىن لألخىا ٫الصسهُتَ ،البا مً الخ٩ىمت اجساط الخضابحر
2
اإلاىاؾبت لٗغى اإلاؿىصة ٖلى اإلاجلـ الدكغَعي.
ؤما ُٞما ًسو الخ ٤في الجيؿُتٞ ،خىو اإلااصة  4مً ٢اهىن الجيؿُت البدغٍجي
ً
لؿىت ٖ 1963لى ؤن ً " :دب٘ الُٟل ظيؿُت والضجه بطا ٧ان والضٍ مجهىال ،ؤو لِـ لضًه
ظيؿُت مدضصة".
ول٣ض ؤزاعث ؾُاؾت خ٩ىمت البدغًٍ في الخجىِـ اهخ٣اصاث واؾٗت مً خُض ؤنها لم
جُب ٤هدُجت لسُت حكغَُٗت واضخت مما ًسل بالخالي بالترُ٦بت الؿ٩اهُت والاظخماُٖت
للبالص.
وم٘ َظا ٞل٣ض جم مىذ الجيؿُت البدغٍيُت لبٌٗ ؤبىاء وبىاث البدغٍيُاث اإلاتزوظاث
مً ؤظاهب ٦ما مىدذ الجيؿُت البدغٍيُت لألمهاث ألاظىبُاث الخايىاث ألبىاء بدغٍيُحن
3
في خالت وٞاة ألاب ،بال ؤن طل ٪لم ٌؿدىض بلى ٢اهىن واضر بل بمىظب ٢غاع مل٩ي.
وعٚم ؤن مشل َظٍ الخاالث ًم ً٨خلها ًٖ َغٍ٢ ٤غاع مل٩ي ؤو جىُٟظيٞ ،ةن اليؿاء
في ال٣اهىن البدغٍجي ال ًخمخًٗ بد ٤واضر في ه٣ل ظيؿُتهً بلى ؤَٟالهً.

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ البدغًٍ.
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 3ج٣غٍغ ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان في البدغًٍ زال.2002 -2001 ٫
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.3ا /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في الىىٍت:
ما جؼا ٫اإلاغؤة ال٩ىٍدُت جىاظه ٖضم اإلاؿاواة ال٣اهىهُت ُٞما ًخٗل ٤ؤؾاؾا ب٣اهىن
ألاخىا ٫الصسهُت الؾُما في ألامىع اإلاغجبُت بالؼواط والُال ١واإلاحرار٦ ،ما جسخلَ ٠ظٍ
ال٣ىاٖض بحن الُاثٟت الكُُٗت والؿيُت بدُض ٌُٗي َظا ال٣اهىن لليؿاء الكُُٗاث
1
ّ
الؿيُاث.
خ٣ى ١ؤ٦ثر م٣اعهت م٘ اليؿاء
وفي مجا ٫الخ٣ى ١اإلاغجبُت بالجيؿُتً ،ىو ٢اهىن الجيؿُت ال٩ىٍتي ٖلى ؤن
"الغظل َى مً ًدضص ظيؿُت ؤَٟاله".

:

وفي الٗام  ،2000صٖذ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان الخا بٗت لألمم اإلاخدضة
ال٩ىٍذ بلى مىذ الجيؿُت ٖلى ؤؾـ ال ج٣ىم ٖلى الخمُحز ويمان مٗاملت ؤولئ ٪الظًً
2
ًُمىدىن الجيؿُت ال٩ىٍدُت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ ٚحرَم مً اإلاىاَىحن ال٩ىٍدُحن.
ؤما لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ل٣ض ؤٖغبذ في مالخٓاتها السخامُت خى٫
ال٩ىٍذ في الٗام ٢ ًٖ ،2004ل٣ها بػاء اؾخمغاع وظىص الخمُحز يض اإلاغؤة في مسخل٠
ال٣ىاهحن ،بما ٞحها ٢اهىن الجيؿُت ،وصٖذ ال٩ىٍذ بلى حٗضًل الىهىم ال٣اثمت ٖلى
3
الخمُحز ؤو بلٛائها لخًمً الخُ٣ض بىهىم الاجٟاُ٢ت .
.3ج /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في كؼس:
جُػى ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾال مُت ٖلى ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت للمغؤة في ُ٢غ
ُٞىو َظا ٢اهىن ٖلى ؾبُل اإلاشاٖ ٫لى ؤن محرار اإلاغؤة ؤ٢ل بمغجحن مً محرار الغظل.

.

ؤبٗض مً طلً ،٪جب ؤن جدهل اإلاغؤة الُ٣غٍت ٖلى بطن مً ولي ؤمغَا مً الظ٧ىع ٧ي
4
جدهل ٖلى عزهت ُ٢اصة ؾُاعة.

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ال٩ىٍذ.
 2اإلاالخٓاث الخجامُت للجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان .ال٩ىٍذ ،ال٣ٟغجان .480 ،478
 3لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخٗلُ٣اث السخامُت :ال٩ىٍذ ،ال٣ٟغجان .2-21
 4بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ُ٢غ.
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ؤما في خاالث الُالٞ ،١ةن َظا ٢اهىن ٌُٗى للمغؤة خًاهت ألاَٟا ٫الهٛاع ِ٣ٞ
بِىما ً٩ىن ألاَٟا ٫ألا٦بر ؾىا مً خ ٤الىالض قغٖا .ولٖ ً٨لى ؤعى الىا ،٘٢جماعؽ
اإلادا٦م الُ٣غٍت خغٍت الخهغ ٝباليؿبت للخًاهت بدُض لها ٧امل الؿلُت الخ٣ضًغٍت.
بٌٗ
واهُال٢ا مً َظا الىي٘ ،ا٢ترح مكغوٕ لخٗضًل َظا ال٣اهىنً ،خًمً
السُىاث التي جُ٣ض الخ ٤الخل٣اجي في الُال . ١وهي حكمل بلؼام الُغ ٝالظي ًغٍض
مماعؾت خ٣ه ،وَى بهىعة قبه زابخت الغظل ،بالخىظه بلى اإلاد٨مت وقغح ؤؾباب عٚبخه
1
بالُال ١وخًىع زضمت للىؾاَت واإلاهالخت ٢بل الُال.١
ؤي ٠بلى طل ٪وفي الخالت التي ً٩ىن ٞحها الُال ١مً ٢بل الغظاٌ ،٫ؿخد ٤للمغؤة ما
ًلي ٖلى ؾبُل الخٗىٌٍ:
 .1ه٣ٟت زانت إلاضة زالزت ؤقهغ (الٗضة) في ؤٖ٣اب الُال١؛
 .2ه٣ٟت لألَٟا ،٫ؤزىاء وظىصَم م٘ والضتهم؛
٧ا ٝفي خا ٫وظىص ؤَٟا.٫
 .3ؾٍ ً٨
وحكحر خ٩ىمت ُ٢غ بلى اعجٟإ مٗضالث الُال ١بـ  % 31,9في الٗام  1995و % 31,1في
الٗام ٞ ،2002الُالَ ١ى ؤخض " الخدضًاث الغثِؿُت التي جىاظهها الٗاثالث الُ٣غٍت
ووي٘ اإلاغؤة في الٗاثلت " .ونغخذ ؤهه:
" في يىء مجمىٖت الٓغو ٝاإلاترجبت ٖلى الُال ١والتي ج٩ىن اإلاغؤة ٞحها ؤ٦ثر ٖغيت
لخدمل جبٗاتها ؾىاء مً خُض الٗىاًت باألَٟا ٫وجغبُتهم ،ؤو مً خُض آلازاع الا٢خها صًت
ً
والاظخماُٖتٞ ،ةن اإلاغؤة جىاظه جدضًا في َظا اإلاجاً ٫ازغ ٖلى ٢ضعاتها وَا٢اتها الىٟؿُت
2
والاظخماُٖت والا٢خهاصًت".

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2عص صولت ُ٢غ ٖلى الاؾخبُان اإلاىظه بلى الخ٩ىماث خى ٫جىُٟظ مجهاط ٖمل بُجحن

( )1995وهدُجت الضوعة الاؾخصىاثُت الشالشت

والٗكغًٍ للجمُٗت الٗامت ( ،)2000اإلاجلـ ألاٖلى لكئىن ألاؾغة :2004
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf
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ؤما في مجا ٫الجيؿُتٞ ،الجيؿُت الُ٣غٍت ال جمىذ بال ٖبر والض ُ٢غي  .و٢ض ؤونذ
لجىت خ٣ى ١الُٟل بإن جٟ٨ل ُ٢غ خ ٤الُٟل في الخهىٖ ٫لى الجيؿُت بضون ث مُحز
ً
1
ٖلى ؤؾاؽ ظيـ ؤخض الىالضًً ،و٣ٞا للماصجحن  2و 7مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل.
.3د /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في اململىة اللستُة الظلىدًة:
ج ٘٣اإلاؿاثل ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باليؿاء في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖاصة في هُا١
ؾلُت اإلادا٦م ؤلاؾالمُت التي حٗخمض ؤخ٩ا م الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦إؾاؽ ل٣غاعاتها  .وَُٗي
"مجلـ ٦باع الٗلماء" الخٟؿحر الجهاجي لل٣اهىن ؤلاؾالمي في الؿٗىصًت بمىا٣ٞت اإلال.٪
ّ
ول٣ض ٢لو جٟؿحر الخ٩ىمت الؿٗىصًت لإلؾالم ٦شحرا صوع اإلاغؤة في ألاؾغة واإلاجخم٘،
ِٞؿخُُ٘ الغظل مشال الخهىٖ ٫لى الُال ١بمجغص َلبه طل ،٪ؤ ما اإلاغؤة ٞال حؿخُ٘
الخهىٖ ٫لُه بؿهىلت بدُض حٗاوي مً الخمُحز الكضًض ومً ُ٢ىص حٗى ١خ٣ى٢ها.
وبالغٚم مً ؤن بٌٗ اليؿاء ًخىلحن مىانب مهىُت في اإلاؿدكُٟاث واإلاضاعؽ
والبىى ٥واإلا٩اجب وٚحرَاٞ ،ةنهً ال ٌؿخًُٗ الخهىٖ ٫لى عزهت ُ٢اصة ؾُاعة بدُض
ُ
ؤنضع اإلاجلـ ألاٖلى للٗلم اء ٞخىي جدغم اليؿاء ُ٢اصة الؿُاعاث وؤٖ٣بها بُان خ٩ىمي
2
ًاٍض الٟخىي وٍدظع اليؿاء مً مٛبت ٖضم اخترامها.
بُض ؤن اإلاٗاعيت للخدغٍم آزظة في الاػصًاص م٘ اهٟخاح الا٢خهاص واهًمام مؼٍض مً
اليؿاء بلى ال٣ىي الٗاملت.
ومً ظهت ؤزغيًٟ ،غى ال٣اهىن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بك٩ل زام ،الٗضًض
مً الُ٣ىص ٖلى خغٍت جى٣ل اإلاغؤة٦ ،ما حكمل َظٍ الُ٣ىص الخٓغ ال٣اهىوي ٖلى خهى٫
اليؿاء ٖلى وْاث ٠بضون بطن زُي مً ٢غٍب ط٦غ ؤو مٛاصعة البالص بضون صخبت مدغم

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2ل٣ض جم ؤلاٖالن في قهغ ًىهُى /خؼٍغان  ،2005هدُجت ؾبر ؤعاء ؤظغي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت خى ٫مضي َمىح اليؿاء
الؿٗىصًاث بُ٣اصة الؿُاعة ،وجبحن مً زالله ؤن  96باإلااثت مجهً ال جغصن الُ٣ام بظل.٪
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(ػوط ؤو ٢غٍب ط٦غ ال ًجىػ الؼواط مًٌ) .وٍجب ؤن جدهلً ٖلى مىا٣ٞت زُُت مً ؤخض
1
ؤٞغاص ؤؾغتهً الظ٧ىع ل٩ي جخل٣حن الٗالط الُبي.
وم٘ َظا لم جخد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٛ٦حرَا مً الضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة
٣ٞ 15غة  ،4وٍغظ٘ ؾبب طل ٪خؿب اٖخ٣اصها ،بلى اٖخباعَا بإن هو َظٍ اإلااصة ًمً٨
بصزاله يمً الخد ٟٔالٗام الظي ٢امذ به ٖلى ٧ل ما ًسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت.
ؤما في مجا ٫الجيؿُت٣ٞ ،ض ٧اهذ اإلاغؤة الؿٗىصًت ،بمىظب ٢اهىن الجيؿُت
الؿٗىصي الظي جم بلٛائٍ ،ججاػ ٝب٣ٟضان ظيؿُتها الؿٗىصًت بطا جؼوظذ مً شسو
ٚحر مىاًَ ،ول٣ض ٖضلذ الؿٗىصًت َظا ال٣اهىن ،بُض ؤن ال٣اهىن الجضًض ال ٌُٗي اإلاغؤة
خ ٤مىذ ظيؿُتها ألَٟالها.
وفي َظا اإلا٣امً ،جب ؤلاقاعة بلى ؤن جد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى اإلااصة 9
مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة لم ً ً٨مغجبِ بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ألهه ٦ما ؾب ٤لىا وؤن
وضخىا ،ل٣ض جدٟٓذ اإلامل٨ت بهٟت ٖامت ٖلى ٧ل ما ًسال ٠ؤخ٩ام الكغيٖت ؤلاؾالمُت.
وٖلُه ٞةن جد ٟٔاإلامل٨ت ٖلى اإلااصة ٖ 9لى وظه الخدضًض َى جإُ٦ضا مجها بان ؤخ٩ام
َظٍ اإلااصة لِـ له ٖال٢ت بالكغَٗت ؤلاؾالمُت ،بل بمماعؾاث ؾاثضة في اإلاجخم٘
الؿٗىصي واإلامل٨ت ٚحر ظاَؼة للخىاػٖ ٫لحها.
وٖمىما ل٣ض اػصاصث اإلاُالبت في اإلامل٨ت الٗغبُت ا ٫ؾٗىصًت بلى حكُ٨ل َُئت وَىُت
للخٗامل م٘ قاون اإلاغؤة والٗاثلت ونُاٚت مُشا ١وَجي للخٗامل م٘ خ٣ى ١اإلاغؤة ،يمً
بَاع ٢ىاٖض ٢اثمت ٖلى الكغَٗت ،وواظباث اإلاغؤة وصوعَا في الٗاثلت واإلاجخم٘.
٦ما اػصاصث اإلاُالبت بةوكاء ؤ٢ؿام لليؿاء في اإلادا٦م لدؿىٍت الً٣اًا الٗاثلُت،
ً
ولخٗؼٍؼ خهى ٫اليؿاء ٖلى الٗض ،٫وظٗل حٗلُم اإلاغؤة مىاؾبا للُلب في ؾى ١الٗمل.

2

ومً ظهت ؤزغي ،ها٢ل اإلاؿئىلىن الخ٩ىمُىن في الؿىىاث ألازحرة مؿإلت بُٖاء
ؤوعاَ ١ىٍت شسهُت لليؿاء  .وؾخ٩ىن َظٍ ؤو ٫زُىة باججاٍ الاؾخ٣ال ٫ال٣اهىوي
 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫اٖ٫غبُت ،مىظؼ ًٖ الؿٗىصًت.
 2مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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لليؿاء مً زالٞ ٫هل َىٍاتهً الصسهُت ًٖ ؤػواظهً ؤو آبائهً ٖ 1.لى ؤمل ؤن ج٩ىن
َظٍ السُىة ؤؾاؾا إلاىذ اليؿاء ظىاػاث ؾٟغ ،و٢غويا مهغُٞت ،وخ٣ى٢ا ؤزغي جؼٍض
اؾخ٣اللهً الظاحي.
 /ٌ.3وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في إلامازات:
جىٓم ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ألاخىا ٫الصسهُت لليؿاء في ؤلاماعاث ،وجدب٘
ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة الخٟؿحر ؤلاؾالمي الظي ٌؿمذ للغظا ٫بخٗضص الؼوظاث
وباقتراٍ ولي اإلاغؤة إلجمام الؼواط ،وبالُال ١مً صون خ٨م ً٢اجي.
ٟٞي خاالث الُال ،١جمىذ اإلاغؤة اإلاُل٣ت خ ٤خًاهت ألاَٟا ٫ختى ؾً الؿابٗت،
بِىما جهبذ خًاهتهم بٗض طل ٪الؿً ٢اهىهُا مً خ ٤الىالض.
ؤما ٝي مجا ٫الؼواطٞ ،ةن اليؿاء اإلاؿلماث جمىًٗ مً الؼواط مً عظاٚ ٫حر
مؿلمحن ،بِىما ٌؿمذ للغظا ٫اإلاؿلمحن بالؼواط مً وؿاء ٚحر مؿلماثٟٞ ،ي ؾىت 1998
٧اهذ  % 28مً الؼٍجاث في ؤلاماعاث بحن عظا ٫مؿلمحن ووؿاء ٚحر مؿلماث.
وؤزحرا في مجا ٫الخى٣لٞ ،ةن اليؿاء اإلاؿلماث  ِ٣ٞمً ًمىًٗ مً مٛاصعة ؤلاماعاث
2
الٗغبُت اإلاخدضة مً صون بطن ؤولُاء ؤمىعًَ.
.3و /وطلُة خلىق املسأة اللائلُة في الُمً:
خؿب مىٓمت الٟٗى الضولُتٞ ،ةن الُمً ًخجاَل ب٩ل ويىح ومً صون "بخغاط"
اإلاىاَىاث الُمىُاثٞ ،ل٣ض خضصث الخ٩ىمت الُمىُت الخض ألاصوى للؼواط باليؿبت للبىاث
بـ  15ؾىت ،لٖ ً٨لى ؤعى الىاٞ ٘٢ةهه ٌؿمذ لهً مً الؼواط ببخضاءا مً الؿً  12ؾىت
بةعاصة ألاب .ِ٣ٞ

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ ؤلاماعاث ،ؤهٓغ ٦ظل ،٪مىٓمت الٟٗى الضولُت،
اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ول٣ض ؤصي َظا بلى اعجٟإ وؿبت ألامُت ٖىض الُٟالث اللىاحي في ؾً الٗاقغة ألن
ؤٚلبُتهً ججبرن ٖلى الخسلي ٖلى ٦غاسخي الضعاؾت مً ؤظل جدًحر ؤهٟؿهً ٖلى ؤن ًً٨
ػوظاث نالخاث ،ألن ال٣اهىن الُمجي ًلؼم الؼوظت ؤن جُُ٘ ػوظها.
وبما ؤن اليؿاء في الُمً ٚاثباث ٖلى ٧ل اإلاؿخىٍاث الؾُما الخُاة الٗامتٞ ،ةهه
خؿب اٖخ٣اص مىٓمت الٟٗى الضولُت ،ال ًىظض ؤمل بإن جخدؿً ألاويإ َىا ٥وؤن
1
جخمخ٘ اليؿاء في اإلاؿخ٣بل بمؿاواة م٘ الغظا.٫
واهُال٢ا مً َظا الىي٘ ،اؾخٛغبىا ُُٟ٦ت اهًمام الُمً بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة بهظٍ الؿغٖت ،بدُض ٧اهذ زاوي صولت جىٓم بلى َظٍ
الاجٟاُ٢ت في ؾىت ٢ ،1984بل الٗضًض مً الضو ٫الؾُما جىوـ ؤو اإلاٛغب ؤو الجؼاثغ.
ومً ظهت ؤزغي لم ج٣م الُمً بإي جدٖ ٟٔلى َظ ٌ الاجٟاُ٢ت مخٗل٣ا باإلاىاص التي
ؤزاعث ظضال بحن مسخل ٠الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُتٞ ،الخد ٟٔالىخُض الظي ٢امذ به ٧ان
2
خى ٫ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  29التي جخٗل ٤بُغٍ٣ت خل الجزاٖاث بحن ؤَغا ٝالاجٟاُ٢ت.

1 Amnesty international, situation des femmes au Yémen, in http://www.fraternet.com
 2جىو اإلااصة ٣ٞ 29غة  1مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ٌٗ " :غى للخدُ٨م ؤي زال ٝبحن صولخحن ؤو ؤ٦ثر
الضو٫
.
مً الضو ٫ألاَغا ٝخى ٫جٟؿحر ؤو جُبَُ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت ال ٌؿىي ًٖ َغٍ ٤اإلاٟاوياث ،وطل ٪بىاء ٖلى َلب واخضة مً َظٍ
ٞةطا لم ًخم ً٨ألاَغا ،ٝزال  ٫ؾخت اقهغ مً جاعٍش َلب الخدُ٨م ،مً الىنى ٫بلى اجٟاٖ ١لى جىُٓم ؤمغ الخدُ٨م ،ظاػ ألي مً
ؤولئ ٪ألاَغا ٝبخالت الجزإ بلى مد٨مت الٗض ٫الضولُت بُلب ً٣ضم و٣ٞا للىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت".
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ٖضم بصماط ألامىع
ل٣ض جمحزث ال٣ىاهحن الٗغبُت ًٖ ال٣ىاهحن الٛغبُت مً خُض
اإلاخٗل٣ت باألخىا ٫الصسهُت في ال٣اهىن اإلاضوي ،وبهما في ٢اهىها زانا ؤَلٖ ٤لُه اؾم
٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت.
ول٣ض ظاء َظا الٟهل هدُجت الٖخباع ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت وؿُج وخضٍ ًسخل٠
ًٖ ؾاثغ ال٣ىاهحن الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والجىاثُت والخجاعٍت والضولي ة وٚحرَاٞ ،هى
ًد٨م ٖال٢اث بوؿاهُت شسهُت بلى خض بُٗضٖ ،لحها ٖماص اإلاجخم٘ ٧له ،وهي ٖال٢ت
ؤٞغاص السلُت ألاؾاؾُت في اإلاجخم٘ ،ؤي ألاؾغة.
ومً ظهت ؤزغي ،جىنلىا مً زالَ ٫ظا اإلابدض بلى ؤلازباث بإن هُ٣ت الازخالٝ
ألاؾاؾُت بحن الىٓغة الٛغبُت والىٓغة الٗغبُت هي بالضعظت ألاولى خى ٫خ٣ى ١اإلاغؤة في
بَاع ألاؾغة ،زانت وؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت جىٓم ألاخىا ٫الصسهُت في ٧ل الضو٫
الٗغبُت ،ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض حٗضي الخٗاعى بحن َظٍ الضو ٫لِكمل مٟهىم ألاؾغة في
خض طاجه.
ومً َظا اإلاىُل ،٤جدٟٓذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت المعؤة،
ُٞما ٖضا ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة والُمً ،و٦ظا اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ومىعٍخاهُا
اللخان ؤبضًخا جدٟٓاث ٖامت ٖلى ٧ل ما ًسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ؤما اإلااصة 15
٣ٞغة  4واإلااصة ٞ 9لم جخدٖ ٟٔلحها الضو ٫الٗغبُت بظاث ال٣ضع.
وفي اللمىم ًمىً إبداء املالحؿات آلاثُة :
 .1حكترٍ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت خًىع ولي اإلاغؤة إلجمام ٖ٣ض الؼواط ،ول٣ض
اؾخٗمل َظا الكغٍ في ٦شحر مً الخاالث ومً الضو ٫لخغمان ؤو بظباع اليؿاء ٖلى
الؼواط؛
 .2حٗخبر الؿلُت ألابىٍت في الضو ٫الٗغبُت مً ازخهام ألاب ِ٣ٞ؛
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 .3حٗتر٧ ٝل الضو ٫الٗغبُت للغظا ٫بالخ ٤في َلب الُال ١مً صون قغوٍ ؤو
ُ٢ىص ؾىءا ٧ان طل ٪بد٨م ً٢اجي ؤو مً صون خ٨م ً٢اجي ،ؤما اليؿاء ٗٞلحهً ج٣ضًم
َلبا ؤمام اإلادا٦م بٗض اؾدُٟاء بٌٗ الكغوٍ؛
 .4جىاظه اليؿاء اللىاحي ًدهلً ٖلى الُال ١ؤو ًُلبىه بٌٗ اإلاكا٧ل الىاظمت
ًٖ الخمُحز ال٣اهىوي والاظخماعي والش٣افي ،وجذ مشل َظٍ اإلاكا٧ل في الٗى ٠والهٗىباث
اإلاالُت والهٗىباث اإلاخٗل٣ت بالخًاهت واوٗضام الخماًت الٟٗالت والخلى ٫اإلاىهٟت لهظٍ
اإلاكا٧ل؛
ً .5د ٤لليؿاء اإلاُل٣اث في ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ،الخهىٖ ٫لى خًاهت
ُّ
ً
ألاَٟا ،٫جبٗا لؿً ألاَٟا ٫وبهغ ٝالىٓغ ٖما بطا َ ِلٖ ً٣لى ؤؾاؽ الُال ١ؤو الخُلُ٤
للًغع ؤو السل٘ ؤو ؤي ؾبب آزغ للُال . ١وٍسخل ٠ؾً ألاَٟا ٫بمىظب َظا الخ ٤مً
ً
مظَب بلى آزغ  .وفي مٗٓم الخاالث ًجب ؤن ًب٣ى الهبي م٘ والضجه ختى ؾً ٖ 13اما
ً
والبيذ ختى ؾً ٖ 15اما ،وٖىضَا ًم ً٨لىالضَما ؤن ًُلب الىناًت ٖلى ألاَٟا٫
وٍدهل ٖلحها،
ٌ .6ؿخٗمل ا لغظا ٫خ٣هم في الُال ١في الضو ٫السلُجُت بُغٍ٣ت حٗؿُٟت ،بدُض
ًتراوح مٗض ٫الُال ١ما بحن  % 25و % 35مً ظمُ٘ الؼٍجاث ،وَٗتر ٝبٌٗ اإلاؿئىلحن
في َظٍ الضو ٫بإنهم ٖاظؼون ًٖ مى٘ َظا " الاػصعاء باليؿاء " زانت وؤن اإلادا٦م لِؿذ
1
مسىلت بىي٘ خضا إلاماعؾت الُال١؛
 .7ما ػاَ ٫ىاٖ ٥ضص مً ال٣ىاهحن التي ّ
جُ٣ض خغٍت خغ٦ت اليؿاء ؾاعي اإلاٟٗى ٫في
الضو ٫الٗغبُت٦ ،د ٤الؿٟغ وخ ٤الىناًت ختى في صو " ٫مخ٣ضمت " ٧األعصن وؾىعٍا
ً
ولبىان ،في خحن ؤن بلضان ؤزغي ٧البدغًٍ وصو ٫قما ٫بٞغٍُ٣ا جٟغى ُ٢ىصا ؤ٢ل ُٞما
ّ
ًخٗل ٤بؿٟغ اليؿاء؛
ً
 .8جىاظه اليؿاء في بٌٗ الضو ٫السلُجُتُ٢ ،ىصا ٢اثمت ٖلى الخمُحز ٖلى خغٍت
جى٣لهً ٖىضما ً٣ضمً َلباث للخهىٖ ٫لى ظىاػ ؾٟغٟٞ ،ي البدغًٍ وٖمان جدخاط
 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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اإلاغؤة بلى بطن زُي مً ػوظها ؤو ولي ؤمغَا للخهىٖ ٫لى ظىاػ ؾٟغ وج٩ىن َظٍ اإلاىا٣ٞت
ً
مُلىبت ٢اهىهُا ؤما في الؿٗىصًت ًيب٘ َظا الكغٍ مً اإلاماعؾاث ؤو الٗاصاث؛
 .9ال حؿخُ٘ اليؿاء اإلاتزوظاث بإظاهب في ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ؤن جمىدً
ظيؿُتهً ألَٟالهًُٞ ،ما ٖضا جىوـ ألاعصن ومازغا الجؼاثغ ،وَظا الخمُحز ٦ما عؤًىا
ًخٗضي اليؿاء لُازغ ٖلى خ٣ى ١ؤَٟالهً ألنهم ًدغمىن مً اإلاىاَىت الٟٗلُت بما حكمله
مً خ٣ى ١مخٗل٣ت با لخٗلُم والصخت والخ ٤في اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت ؤو ؤلاعر  ...وؤمام َظٍ
الىيُٗت الخمُحزًت ٞةهه ال ًم ً٨ج٣بل الخبرًغ الظي ج٣ضمذ به بٌٗ الضو ٫الٗغبُت وٖلى
عؤؾها مهغ ،التي اصٖذ ؤن ٖضم مىذ اإلاغؤة خ ٤ه٣ل ظيؿُتها ألَٟالها ٢ض ٢غع للخٟاّ
ٖلى اإلاهالر الٗلُا لألَٟا٫؛
ً
 .10حك٩ل ٢ىاهحن الجيؿُت في ٧ل الضو ٫السلُجُت جمُحزا يض اإلاغؤة ؤي ٠بلى طل٪
ٞةن اليؿاء اللىاحي ًغٚبن في الؼواط مً ٚحر مىاًَ في مٗٓم َظٍ الضوً ،٫ىاظهً
٢غاعاث بصاعٍت ج٣خطخي مجهً الخهىٖ ٫لى جغزُو مً الؿلُاث بمىدهً ؤلاطن بالؼواط
مً ٚحر اإلاىاَىحن؛
 .11لم جبض ؤي خ٩ىمت مً خ٩ىماث الضو ٫السلُجُت اؾخٗضاصَا لخٗضًل ٢ىاهحن
الجيؿُت إلاٗالجت الخمُحز يض ؤَٟا ٫اليؿاء السلُجُاث اإلاتزوظاث مً ؤظاهب؛
 .12لً ً٨جب الاٖترا ٝفي ألازحر بإن الضو ٫الٗغبُت ٢ض ؤنلخذ هىٖا ما ويُٗت
اليؿاء وٍسخلَ ٠ظا ؤلانالح مً صولت بلى ؤزغي ،بل مً مىُ٣ت بلى ؤزغي بدُض ي مً٨
جغجِب صو ٫قما ٫بٞغٍُ٣ا في اإلاغجبت ألاولى مً خُض ٦مُت وَبُٗت الخٗضًالث التي ٢امذ
بها مً ؤظل جدؿحن ويُٗت اإلاغؤة صازل ألاؾغة.
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الجاا الثاوي:
أطجاا تخلف الدوٌ اللستُة كلى
اثلاكُة املسأة وكُمتها اللاهىهُة
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ل٣ض جىنلىا في الباب ألاو ٫مً َظٍ الضعاؾت بلى ؤن الضو ٫الٗغبُت جغ ٌٞبكضة
بٌٗ خ٣ى ١اإلاغؤة اإلاىهىم ٖلحها في الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة ،الؾُما ما اعجبِ
مجها بالخالت الصسهُت للمغؤة وبىيُٗتها صازل ألاؾغة ،وَظا ما ًٟؿغ جدٟٓاتها ٖلى ٧ل
ُ
مىاص اجٟاُ٢ت اإلاغؤة التي حٗجى بهظا اإلاجا.٫
ؤي ٠بلى طل ،٪جخد٨م في ويُٗت اليؿاء في َظٍ الضو ٫مجمىٖت مً الٗاصاث
وألاٖغا ٝالضًيُت ،جدخم ٖلى ٧ل مً ٖالج ًُ٢ت اإلاغؤة الاهُال ١مً ٢اٖضة مىخضة هي
٢اٖضة الكغَٗت ؤلاؾالمُت في اوسجامها ؤو حٗاعيها م٘ ٚاًت الخدضًض باالؾدىاص بلى
زُىجحن ممحزجحن عبما ج٣ىصان بلى بْهاع اإلا٣اعهت بحن خا ٫اإلاغؤة في الٛغب ورٗض الٗضًض مً
الخُىعاث اإلااصًت وؤلاوؿاهُت وبحن ال٣اهىن ألاؾاسخي الظي ٌؿحر و٣ٞه ؤلاوؿان الٗغري
1
واإلاخمشل في ال٣غآن والؿىت الىبىٍت الكغٍٟت.
الباب ٦ك ٠الٗال٢ت
واهُال٢ا مً َظا الىي٘ ،هغٍض في الٟهل ألاو ٫مً َظا
ال٣اثمت بحن جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة وؤخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،لىيخ٣ل في الٟهل الشاوي بلى صعاؾت الُ٣مت ال٣اهىهُت لهظٍ الخدٟٓاث ،وطل٪
مً زال ٫الخ٣ؿُم الخالي:
اللصل وٌ :أطجاا ثدلف الدوٌ اللستُة كلى اثلاكُة املسأة
اإلابدض ألاو :٫عبِ الضو ٫الٗغبُت جدٟٓاتها بالكغَٗت ؤلاؾالمُت
اإلابدض الشاوي :جمؿ ٪الضو ٫ؤلاؾالمُت بسهىنُتها الش٣اُٞت والضًيُت
اللصل الثاوي :اللُمة اللاهىهُة لحدلـات الدوٌ اللستُة كلى اثلاكُة املسأة
اإلابدض ألاو :٫الاٖتراياث الهاصعة يض جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت
اإلابدض الشاوي :مضي مؿاؽ جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت بمىيىٕ وٚغى اجٟاقي ة اإلاغؤة

 1عاظ٘ حٛاصًغ بًُىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .15
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اللصل وٌ:
أطجاا ثدلف الدوٌ اللستُة كلى اثلاكُة املسأة
ل٣ض جدٟٓذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى بٌٗ مىاص اجٟاُ٢ت اإلاغؤة بذجت ؤنها جسال٠
ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،لظا ؾىسهو اإلابدض ألاو ٫مً َظا الٟهل لضعاؾت َظٍ
الىُ٣ت بالظاث ،ؤما اإلاب خض الشاوي ٞؿُضوع مىيىٖه خى ٫بم٩اهُت جمؿ ٪الضو٫
ؤلاؾالمُت بخمحزَا الضًجي زانت وؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت وخ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى وظه
الخدضًض ،باجذ خ٣ى٢ا ٖاإلاُت ،وطل ٪و ٤ٞالخ٣ؿُم آلاحي:
اإلابدض ألاو :٫عبِ الضو ٫الٗغبُت جدٟٓاتها بالكغَٗت ؤلاؾالمُت
اإلابدض الشاوي :جمؿ ٪الضو ٫ؤلاؾالمُت بسهىنُتها الش٣اُٞت و الضًيُت

املجدث وٌ:
زتؽ الدوٌ اللستُة ثدلـاتها بالشسَلة إلاطالمُة
(ؤلاؾالمُت) وهٓغة الضو٫
َىا ٥زال ٝمٟاَُمي ٢اثم بحن هٓغة الضو ٫الٗغبُت
الٛغبُت (اإلاجؿضة في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ) لبٌٗ خ٣ى ١اإلاغؤة ،الؾُما ما اعجبِ مجها بالخالت
الصسهُت للمغؤة وبىيُٗتها صازل ألاؾغة.
ول٣ض جغظم َظا الازخالٖ ٝلى ؤعى الىا ٘٢بخد ٟٔالضو ٫الٗغبُت (ؤلاؾالمُت) ٖلى
٧ل مىاص اجٟاُ٢ت اإلاغؤة التي اٖخبرتها مىاُٞت ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
هغٍض مً زال ٫اإلابدض الخالي صعاؾت مضي اعجباٍ جدٟٓاث َظٍ الضو ٫بإخ٩ا
الكغَٗت ؤلاؾالمُت مٗخمضًً الخ٣ؿُم الخالي:

م
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اإلاُلب ألاو :٫بقاعة نغٍدت ؤو يمىُت للكغَٗت ؤلاؾالمُت
اإلاُلب الشاوي :مى ٠٢ؤلاؾالم مً الخ٣ى ١اإلاخدٖ ٟٔلحها

املؼلل وٌ:
إشازة صسٍدة أو طمىُة للشسَلة إلاطالمُة
ٖىض جهٟدىا إلاسخل ٠جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى الكغٖت ا ٫صولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة،
لٟذ اهدباَىا ٖباعة جخ٨غع صاثما ،ولى بهُ ٜمسخلٟت ،مٟاصَا ؤن الضو ٫الٗغبُت جخدٟٔ
ٖلى الترجِباث اإلاسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وؤهه في خا ٫ما و ٘٢حٗاعى بحن
ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت والكغَٗت ؤلاؾالمُتٞ ،ةن َظٍ ألازحرة هي التي جُب.٤
٦ما الخٓىا وظىص ٞئخحن مً الخدٟٓاث وَى ما ٢ؿم الضو ٫الٗغبُت بلى مجمىٖخحن :
مجمىٖت ؤقاعث نغاخت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦ؿبب للخدٖ ٟٔلى َظٍ الاجٟاُ٢ت،
ومجمىٖت ؤزغي ازخٟذ وعاء ٢ىاهُجها الضازلُت ٖىض الخد ٟٔم٘ ؤن َظٍ ال٣ىاهحن
1
مؿخىخاة مً الكغَٗت ؤلاؾالمُت.

اللسق وٌ:
إشازة صسٍدة للشسَلة إلاطالمُة
ل٣ض جدٟٓذ زماهُت صوٖ ٫غبُت بُغٍ٣ت نغٍدت ٖلى بٌٗ مىاص اجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة التي جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وجخمشل َظٍ الضو ٫في مهغ والجماَحرًت الٗغبُت اللُبُت واإلاٛغب ومىعٍخاهُا والٗغا١
وؾىعٍا وا٫بدغًٍ وؤزحرا اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .
 1ؤهٓغ م٣الىا جدذ ٖىىان ،الخدٟٓاث ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وكغ في" "Le courrier du GERIعؾالت ٢ؿم الضعاؾاث
والبدىر في ؤلاؾالمُاث ،الخاب٘ لجامٗت ماع ٥بلى ،٥ؾتراؾبىعٞ ،ٙغوؿا ؤًلى/٫ؾبذمبر .2004
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ُٟٞما ًسو مهغٞ ،ل٣ض جدٟٓذ ٖلى ٧ل مً اإلااصة  2واإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة
في ألاظؼاء التي جسالٟان ٞحها ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُتٞ ،ىعص في جدٟٓها ٖلى اإلااصة 2
ؤن" :ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت ٖلى اؾخٗضاص لخىُٟظ ما ظاء ب٣ٟغاث َظٍ اإلااصة ل ً٨بكغٍ
ؤال ًخٗاعى طل ٪م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
ؤما جدٟٓها ٖلى اإلااصة ٞ 16ل٣ض جغصصث ُٞه ٖباعاث ٦شحرة حكحر مباقغة بلى ؤلاؾالم
٦ؿبب لخدٟٓها بدُض ًىو  " :لُ٩ىن طل ٪صون بزال ٫بما جٟ٨له الكغَٗت ؤلاؾالمُت
للؼوظت مً خ٣ى ١م٣ابلت لخ٣ى ١الؼوط  ...مغاٖاة إلاا ج٣ىم ٖلُه الٗال٢اث الؼوظُت في
مهغ مً ٢ضؾُت مؿخمضة مً الٗ٣اثض الضًيُت الغاسست التي ال ًجىػ السغوط ٖلحها ...
طل ٪ؤن ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت جٟغى ٖلى الؼوط ؤصاء الهضا ١اإلاىاؾب للؼوظت
وؤلاهٟا ... ١لظلُ٢ ٪ضث الكغَٗت" ...
وٖىض اهًمام مهغ بلى الٗهض الضولي السام ب الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت لٗام
 ،1966نغخذ بما ًلي  " :م٘ ألازظ في الاٖخباع ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت وٖضم حٗاعيها
مٗها" .
ؤما الجماَحرًت الٗغبُت اللُبُت ٞهي حكترٍ مً ؤظل جُبُ ٤اإلااصة الشاهُت مً اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة " :ألازظ بالخؿبان ال٣ىاٖض اإلابُلت اإلاىهىم ٖلحها مً ٢بل الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
ُٞما ًسو الخهت التي ًجب ؤن ًخدهل ٖلحها ٧ل واعر مً اليؿاء ؤو الغظا ٫مً جغ٦ت
ألاشسام اإلاخىٞىن.
وُٞما ًسو جدٟٓها ٖلى اإلااصة  16مً َظٍ الاجٟاُ٢تٞ ،ةن الجماَحرًت الٗغبُت
اللُبُت ج٣بل جُبُ ٤اإلااصة ٣ٞ 16غة (ط) و(ح)  " ِ٣ٞفي بَاع الخ٣ى ١الميمىهت لليؿاء
مً ٢بل الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
وباليؿبت إلاىعٍخاهُا ٞهي ج٣بل " ب٩ل ؤظؼاء الاجٟاُ٢ت بكغٍ ؤن ال جسال ٠ؤخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت والضؾخىع اإلاىعٍخاوي".
ؤبٗض مً طل ،٪وي٘ اإلاٛغب قغَا لخُبُ ٤اإلااصة  2ؤٖالٍ ،بط ًىو جدٟٓه ٖلى ما
ًلي " :خ٩ىمت ممل٨ت اإلاٛغب حٗلً ٢بىلها جُبُ ٤ؤخ٩ام اإلااصة الشاهُتٖ ،لى قغٍ ؤن ال
جسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت زانت وؤن بٌٗ الترجِباث في ٢اهىن ألاخىا٫
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الصسهُت اإلاٛغري حُٗي لليؿاء خ٣ى٢ا مسخلٟت ًٖ الخ٣ى ١اإلامىىخت للؼوط ،وَظٍ
الخ٣ى ١ال ًم ً٨مسالٟتها ؤو حٗضًلها ألنها مىبش٣ت مً ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت "...

1

٦ما جد ٟٔاإلاٛغب ٖلى ٧ل اإلااصة  16ج٣غٍبا بىٟـ الهُاٚت والكغح التي ج٣ضمذ
بهما مهغ ،بدُض ظاء في جدٟٓه "  ..ألن اإلاؿاواة في َظا اإلاجا ٫مسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت " ..وٍىضر اإلاٛغب بإن " الكغَٗت ؤلاؾالمُت جلؼم الؼوط بخ٣ضًم اإلاهغ زال٣ٖ ٫ض
الؼواط  ...وٖلى َظا ألاؾاؽ ،ال جمىذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت اليؿاء الخ ٤في َلب الُال١
بال بد٨م ً٢اجي"...
ؤما الٗغاٞ ،١ةهه ال ٌٗخبر هٟؿه مغجبِ باإلااصة  ،16وُٞما ًسو َظٍ اإلااصة ٞةن
جدٟٓه مغجبِ بالكغَٗت ؤلاؾالمُت بط ال ًجب ؤن جسالَ ٠ظٍ اإلااصة ؤخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمية مً خُض الخ٣ى ١التي ٢غعتها لهالر اليؿاء بم٣ابل واظباث الؼوط ،والتي
جد ٤٣هىٕ مً الخىاػن بحن الؼوظحن.
ؾىعٍا ٦ظل٢ ٪ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة  1و ،2ول ً٨باليؿبت لهظٍ ال٣ٟغة
ألازحرة ً٣ى ٫هو جدٟٓها  " :جخد ٟٔؾىعٍا ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة ُٞ 2ما ًسو آلازاع
ال٣اهىهُت لسُىبت الُٟل ؤو ػواظه بؿبب مسالٟتها ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
واهُال٢ا مً َظا الخدً ٟٔم ً٨اؾخيخاط بإن ؾىعٍا ال حٗخبر ال٣ٟغة  1مً اإلااصة 16
مسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ألنها ٖىضما جدٟٓذ ٖلحها لم جدضص طل ،٪وبطا ٧ان
ألامغ ٦ظل ،٪هدؿاء ًٖ ٫ؤؾباب جدٟٓها ٖلى َظٍ اإلااصة؟
وباليؿبت للبدغًٍ ٞهى " ً٣بل جُبَُ ٤ظٍ اإلااصة في الخضوص اإلاىهىم ٖلحها مً ٢بل
الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
ؤما ال٩ىٍذ ٞل٣ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة (ص)  ،1ِ٣ٞألنها ٖلى خض حٗبحر هو
الخد" ٟٔمخٗاعيت م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،و٧ىن ؤلاؾالم صًً الضولت " ،ؤي منضع
٢اهىنها.

اإلااصة
ٌٗ 1خبر بٖالن اإلاٛغب جدٟٓا ألهه ٌؿدبٗض ألازغ ال٣اهىوي ألخ٩ام َظٍ .
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وَؿخسلو مً الخد ٟٔال٩ىٍتي ؤهه ُٞما ٖضا ال٣ٟغة (ص) َظٍٞ ،ةن اإلااصة ٚ 16حر
مخٗاعيت م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،و٦ما عؤًىا ٞةن َظا لم ً ً٨مى ٠٢باُ٢ت الضو٫
الٗغبُت التي صعؾىا جدٟٓاتها ؤٖالٍ.
وؤزحرا جدٟٓذ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت نغاخت ٖلى خ٣ى ١المعؤة اإلاسالٟت ألخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت بدُض ًىو جدٟٓها ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز
يض اليؿاء ٖلى ما ًلي  " :في خا ٫و٢ىٕ حٗاعى بحن ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت م٘ ال٣اهىن
ؤلاؾالميٞ ،ةن الؿٗىصًت ال ججض هٟؿها ملؼمت بخُبَُ ٤ظٍ ألاخ٩ام اإلاخٗاعيت".

اللسق الثاوي:
إشازة طمىُة للشسَلة إلاطالمُة
ٖلى ٚغاع الضو ٫التي صعؾىا جدٟٓاتها ؤٖالٍٞ ،ةن الجؼاثغ ،وألاعصن ،ولبىان ،وجىوـ،
لم حكغ جدٟٓاتها بهٟت مباقغة ٖلى مسالٟت اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
بل ٌُؿخسلو مجها طل.٪
ٞباليؿبت للجؼاثغٞ ،ةن جٟؿحرَا للماصة ٣ٞ 23غة  4مً الٗهض الضولي السام
بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،واإلاخٗل٣ت بد٣ى ١وواظباث الؼوظحن " :ال ًجب ؤن ًخٗاعى
2
م٘ الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي".
وج٣ابل َظٍ اإلااصة ،اإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اليؿاء ،التي جىٓم هي ألازغي خ٣ى ١الؼوظحن وواظباتهما  .خُض هو الخد ٟٔالجؼاثغي
ٖلحها ٧اآلحي:
 1جمىذ َظٍ ال٣ٟغة للىالضًً هٟـ الخ٣ى ١واإلاؿاولُاث ُٞما ًخٗل ٤بالىالًت وال٣ىامت والىناًت ٖلى ألاَٟا ٫وجبىحهم ،ؤو ما قابه
طل ٪مً ألاٖغا ،ٝخحن جىظض َظٍ اإلاٟاَُم في الدكغَ٘ ا٫وَجي .
 2ل٣ض اؾخٗملذ الجؼاثغ ٖباعة "بٖالن جٟؿحري" ،بضال مً جد ،ٟٔم٘ ؤن مًمىن َظا ؤلاٖالن َى جد ٟٔبىنٟه يهض ٝبلى اؾدبٗاص
وحُٛحر ألازغ ال٣اهىوي لبٌٗ ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت.
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" بن خ٩ىمت الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،حٗلً ؤن جغجِباث اإلااصة 16
اإلاخٗل٣ت باإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء في ٧ل ما ًخٗل ٤بالؼواط ،زالله ،واهدالله ،ال
ًجب ؤن جسال٢ ٠اهىن ألاؾغة الجؼاثغي".
٦ما جدٟٓذ الجؼاثغ ٖلى اإلااصة الشاهُت واإلااصة  9ال٣ٟغة  ،2واإلااصة ٣ٞ 15غة  4مً
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،بذجت ؤنها جخٗاعى م٘ ٢اهىن ألاؾغة والجيؿُت.
وٍم ً٨ببضاء بٌٗ اإلاالخٓاث ٖلى جدٟٓاث الجؼاثغ:
 .1بن " الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي " الظي جدضر ٖىه هو الخدٖ ٟٔلى اإلااصة 23
٣ٞغة  ،4بهما ًخجؿض في ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي ،الظي ًىٓم ألاخىا ٫الصسهُت  .ول٣ض
جبحن لىا َظا مً زال ٫الخدٖ ٟٔلى اإلااصة  ،16خُض ٧ان هو الخد ٟٔؤوضر ،باإلقاعة
بلى ٢اهىن ألاؾغة.
 .2بن ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي مؿخىحى مً مباصت وؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت٦ ،ما
ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت بهٟت ٖامت هي بخضي مهاصع ال٣اهىن الجؼاثغي ،لظا ٞةن بقاعة
الجؼاثغ بلى "الىٓام ال٣اهىوي " ؤو بلى "٢اهىن ألاؾغة " ٖىض الخدٖ ٟٔلى الٗهض الضولي
السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،واجٟاُ٢ت اإلاغؤةَ ،ى ٖباعة ًٖ بقاعة بُغٍ٣ت ٚحر
مباقغة للكغَٗت ؤلاؾالمُت.
 .3بن هو الخدٖ ٟٔلى اإلااصة  ،16خؿب اٖخ٣اصها ،مبالٛا ُٞه ،بط ً ٠ُ٦مً٨
مُالبت اجٟاُ٢ت صولُت ؤن جخماشخى م٘ هو ٢اهىوي صازلي؟
ؤما باليؿبت إلاهغ ،التي ٦ما عؤًىا ؤٖالٍ ٢ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة  2واإلااصة  16مً
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة باإلقاعة بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦ؿبب مباقغٞ ،ل٣ض جدٟٓذ ٕ لى اإلااصة 9
٣ٞغة  2مً الاجٟاُ٢ت بضون ؤلاقاعة بلحها ٦ؿبب لظل ،٪وال ختى ل٣اهىنها الضازلي مشل ما
ٗٞلذ الجؼاثغ ،بل ا٦خٟذ  ِ٣ٞبخبرًغ مىٟ٢ها.
وٍم ً٨الُ٣ام بىٟـ اإلاالخٓت ٖلى جدٟٓاث اإلاٛغب ألهه ٌٗض مً بحن الضو ٫التي
ؤقاعث نغاخت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖىض الخدٖ ٟٔلى اإلااصة  2واإلااصة  16مً اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،ل ً٨وم٘ طلٞ ،٪ل٣ض ا٦خٟى ٖىض الخدٖ ٟٔلى ال٣ٟغة  4مً اإلااصة  ،15وال٣ٟغة 2
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مً اإلااصة  ،9باإلقاعة ٖلى الخىالي بلى ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت ،و٢اهىن الجيؿُت
اإلاؿخىخُان مً الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ؤما جىوـٞ ،هي ٧الجؼاثغٌٗ ،ىص الؿبب ٚحر اإلاباقغ لخدٟٓها ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة بلى
الكغَٗت ؤلاؾالمُتٞ .ل٣ض جدٟٓذ جىوـ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة  1خغ( ٝط)(ح)(ص) (ػ)(ي)،
بذجت ؤنها جخٗاعى م٘ ٢اهىنها لألخىا ٫الصسهُت ،و٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخي
1
مؿخىحى مً مباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ُ
٦ما جدٟٓذ جىوـ ٖلى اإلااصة  15ال٣ٟغة  ،4و٢الذ بإنها "ًجب ؤن ال جٟؿغ بُغٍ٣ت
جخٗاعى م٘ جغجِباث الٟهل  ،23والٟهل  61مً ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت".
(و) و(ي)  ِ٣ٞمً
ؤما الٗغاٞ ،١ةهه ال ٌٗخبر هٟؿه مغجبِ باإلااصة الشاهُت ٣ٞغة
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ؤي ٚحر مغجبِ بااللتزام باجساط جضابحر لخُٛحر ؤ و ببُا ٫ال٣ىاهحن وألاهٓمت
وألاٖغا ٝواإلاماعؾاث التي حك٩ل جمُحزا يض اإلاغؤة ،و٦ظا بلٛاء ظمُ٘ ألاخ٩ام الجؼاثُت
الىَىُت التي حك٩ل جمُحزا يضَا ،و٦ظل ٪اإلااصة  9مً صون ؤن ًغبِ طل ٪بالكغَٗت
2
ؤلاؾالمُت ؤو ب٣اهىهه الضازلي ؤو ختى ًٟؿغ مىٟ٢ه ٦ما ٗٞلذ الضو ٫الٗغبُت ألازغي.
هٟـ الىي٘ باليؿبت لضولت ألاعصن ،التي ٖضصث اإلاىاص التي جدٟٓذ ٖلحها ،صون
ؤلاقاعة ل٣اهىنها الضازلي وال للكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦ؿب لظل ،٪م٘ ؤن اإلاىاص التي جدٟٓذ
ٖلحها هي هٟؿها التي جدٟٓذ ٖلحها الضو ٫الٗغبُت ألازغي.

ُ
 1حٗخبر ؤلاٖالهاث الهاصعة مً ٢بل اإلاٛغب وجىوـ ٖىض اهًمامهما بلى قغٖت خ٣ى ١اإلاغؤة جدٟٓا

ث ،ألنهما ٢هضا مً زاللها

طل٪لجىت
اؾخصىاء ألازغ ال٣اهىوي لبٌٗ ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت وٖلُه ٞةنها جسً٘ لىٟـ ألاخ٩ام التي جُبٖ ٤لى الخدٟٓاث ،عاظ٘ في :
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخٗلُ ٤الٗام ع٢م " 24ألامىع اإلاخٗل٣ت بالخدٟٓاث التي ؤبضًذ لضي جهضً ٤الٗهض ؤو البروجى٧ىالث الازتي
اإلالخ٣ت به ،ؤو الاهًمام بلحها ،ؤو جل ٪اإلاخٗل٣ت باإلٖالهاث بم٣خطخى اإلااصة  41مً الٗهض "

اعٍت

4 novembre 1994, paragraphe 3.

Nations Unies: CCPR/C/21/Rev.1/Add.6,
ً 2جب ؤلاقاعة بلى ؤن الٗغاٖ ،١لى ٚغاع الجؼاثغ ومهغ وصو ٫ؤزغي٦ ،ما عؤًىا في الباب ألاو ٫مً َظٍ ألاَغوخت٢ ،ض ع ٌٞالالتزام
بال٣ٟغجحن ألاولى والشاهُت مً اإلااصة .9
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وجخمشل اإلاىاص التي جدٟٓذ ٖلحها ألاعصن في اإلااص ة ٣ٞ 9غة  ،2واإلااصة  16ال٣ٟغة ألاولى
وؤزحرا اإلااصة ٣ٞ 15غة .4
ؤما باليؿبت للبىانٞ ،هى آلازغ ٢ض ؤبضي جدٟٓاث ٖلى ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة
وال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  16البىىص (ط)(ح) (ص) صون جبرًغ جدٟٓه.

،9

واإلاشا ٫اللبىاوي ٌؿخضعي الخىٖ ٠٢ىضٍٞ ،لبىان مً الضو ٫الٗغبُت التي جخمحز ب٣اهىن
صازلي زام٨ٞ .ما عؤًىا في الٟهل ألاو ٫مً َظٍ ألاَغوختٌِٗ ،ل في لبىان َ 18اثٟت
صًيُت مسخلٟت ،مما ص ٘ٞباإلاكغٕ اللبىاوي بلى حكغَ٘ ٢ىاهحن زانت ب٩ل َاثٟت صًيُت.
ومً بحن َظٍ الُىاث ٠ال ـ  ،18هجض الُاثٟت اإلاؿلمت التي جى٣ؿم بضوعَا بلى ؾىت
وقُٗت وصعوػ واؾماٖلُحن والٗلىٍحن  .وٍُبٖ ٤لى َظٍ الُىاث٢ ٠اهىن مؿخىحى مً
الكغَٗت ؤلاؾالمُت و٣ٞا ل٩ل َاثٟت.
وٖلُه ٞةن لبىان ٢ض جد ،ٟٔوبُغٍ٣ت ٚحر مباقغةٖ ،لى اإلاىاص التي ال جخىا ٤ٞم٘
٢اهىهه الضازلي الظي ًُىٓم ألاخىا ٫الصسهُت للُاثٟت اإلاؿلمت.
ؤما ؾىعٍا ٞل٣ض جدٟٓذ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة ( 1ط) ( ح) ( ص) ( ػ) مً صون جبرًغ ؤو
جٟؿحر.
ول٣ض ٧اهذ ال٩ىٍذ الضولت الٗغبُت الىخُضة التي جدٟٓذ ٖلى اإلااصة  7مً اجٟاُ٢ت
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ،واإلاخٗل٣ت بالخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة،
مبرعة طل ٪بمٗاعيت َظٍ الماصة ل٣اهىنها الاهخساري  .وال٩ىٍذ ٦ما ؤقغها بلُه ؤٖالٌٍٗ ،خبر
ؤلاؾالم صًىا للضولت ،وَٗخمض ٖلُه لؿً ٢ىاهِىه الضازلُت.
٦ما جد ٟٔال٩ىٍذ ٖلى اإلااصة  9ال٣ٟغة الشاهُت ،صاثما بؿبب مٗاعيتها ل٣اهىن
الجيؿُت ال٩ىٍتي  .وال٩ىٍذ ٦مهغ واإلاٛغب والٗغا ١وؾىعٍا ،اجب٘ نُٛخحن لل جد،ٟٔ
نُٛت مباقغة حكحر بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت بهغاخت ،ونُٛت ٚحر مباقغة جغج٨ؼ ٖلى
ال٣اهىن الضازلي ،الظي ٦ما عؤًىا ،مؿخىحى مً الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
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وهٓغا العجباٍ جدٟٓاث ٧ل الضو ٫الٗغبُت ؾىءا نغاخت ؤو يمىُا بإخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،عؤًىا ؤهه مً الًغوعي الخى ًٖ ٠٢ص م٩اهت ؤلاؾالم في الىٓام ال٣اهىوي لهظٍ
الضو:٫

اللسق الثالث:
مياهة الشسَلة إلاطالمُة في الىـام الداخلي للدوٌ اللستُة
جىو ؤٚلبُت صؾاجحر الضو ٫الٗغبُت ٖلى ؤن ؤلاؾالم صًىا للضولت ،وال ًٟىث ؤخضا مىا
بإن م٩اهت الضؾخىع في مسخل ٠ألاهٓمت ال٣اهىهُت الضازلُت ،ج٩ىن ٖاصة في ٢مت َغمها،
وَظا ما ٌٗغ ٝبمبضؤ ؾمى الضؾخىع.
وٍيخج ًٖ اٖخباع الضؾخىع في ٢مت َغم الىٓام ال٣اهىوي ،ؤن ٧ل ال٣ىاهحن الىَىُت،
بما ٞحها ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت وختى اإلاٗاَضاث اإلاهاصٖ ١لحهاً ،جب ؤن جدترمه
وج٩ىن مخماقُت م٘ ؤخ٩امه وال ًجىػ لها مسالٟخه.
ومً َظا اإلاىُلٌٗ ،٤جي الىو ٖلى ؤن "إلاطالم دًىا للدولة " في صؾاجحر الضو٫
الٗغبُت بإهه مبضءا مهما لِـ مجغص قٗاع٦ ،ما َى جظ٦حر وجإُ٦ض ٖلى ؤن الكغَٗت
ؤلاؾالمُت حك٩ل مهضعا صؾخىعٍا وحكغَُٗا ل٣ىاهحن جل ٪الضو ،٫مما ٌؿخىظب اخترام
ؤخ٩امها ٖىض ؾً مسخل ٠ال٣ىاهحن ،وؤزظَا ٝي الخؿبان ٖىض اإلاهاص٢ت ٖلى ؤًت اجٟاُ٢ت
1
صولُت.
ول ً٨م٘ َظا ال جغظ٘ ٢ىاهحن ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت بهٟت
مُل٣ت وخخمُت في ٦شحر مً ألامىعٞ ،الكغَٗت ؤلاؾالمُت في الضو ٫الكما ٫ؤلاٞغٍُ٣ت وختى
الكغ ١ؤوؾُُت ،ال جىٓم ٧ل اإلاجاالث بدُض حكغَٗاتها مذ خغعة مً ؤًت بقاعة بلى
ؤلاؾالم ؾىءا يمىُا ؤو نغاخت في ؤٚلبُت اإلاجاالثُٞ ،ما ٖضا مجا ٫ألاخىا ٫الصسهُت.

 1ؤهٓغ في طل : ٪صٖ .مغ بؾماُٖل ؾٗض هللا ،مضزل في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صًىان اإلاُبىٖاث الج امُٗت ٍ  ،2الجؼاثغ
 ،1993م .69
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ول٣ض ؤصث َظٍ اإلاماعؾت بلى اهخ٣اص َظٍ الضو ٫ألنها جغظ٘ بلى ؤخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت إلاا ًخٗل ٤ألامغ ببٌٗ خ٣ى ١اإلاغؤة في بَاع ألاؾغة ،ل ً٨إلاا ًخٗل ٤ألامغ بمؿاثل
ظىاثُت ٦خ٣غٍغ الٗ٣ىباث الجؿضًت لبٌٗ الجغاثم (الخضوص) ،ؤو ُٞما ًسو بٌٗ
ال٣ىاهحن الا٢خهاصًت التي حؿمذ بال٣غوى بالٟاثضة ،الاؾدشماع ...جخجاَل ؤٚلبُتها ،ؤخ٩ام
1
الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض اٖخبر َظا الخىظه الظي اجبٗخه ال٨شحر مً الضو ٫الٗغبُت ،بمشا بت
جمؼ ١وجغصص جخسبِ ُٞه َظٍ الضو ٫ألنها مُالبت بـ "الٗهغهت" و باخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان
2
ل٨جها لم جد٣٣هما ،ومُٗلت بالضًً صون ؤن جلتزم ب٩اٞت ؤخ٩امه.
وفي الٗمىم ًم ً٨اؾخٗغاى م٩اهت الكغَٗت ؤلاؾالمُت في ألاهٓمت ال٣اهىهُت لبٌٗ
الضو ٫الٗغبُت:
ُٟٞما ًخٗل ٤بالجؼاثغٞ ،ل٣ض ُ
اٖخمضث الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦ضًً للضولت في ٧ل
الضؾاجحر التي ويٗتهاٞ ،ىجض اإلااصة الغابٗت مً صؾخىع  ،1963ج٣طخي بإن " ؤلاؾالم صًً
ُ
للضولت " ،هٟـ الىو ؤُٖض التر٦حز ٖلُه في اإلااصة الشاهُت مً ٧ل مً صؾخىع
،1976
صؾخىع ٦ ،1989ما في الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر.
ومً ظه ة ؤزغيً ،غج٨ؼ اإلاكغٕ الجؼاثغي مشله مشل مكغعي الضو ٫ؤلاؾالمُت ٚحر
الٗلماهُتٖ ،ىض ؾىه إلاسخل ٠ال٣ىاهحن ،زهىنا ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بدالت ألاشسام
3
وألاؾغةٖ ،لى الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
٦ما ججٗل اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي الكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاهضع الشاوي
الظي ًلتزم به ال٣اضخي ٖىض الٟهل في الجزاٖاث اإلاُغوخت ؤمامه.
ؤما باليؿبت لخىوـٞ ،صخُذ ؤنها حٗتر ٝباإلؾالم ٦ضًىا للضولت ،ول ً٨في طاث
الى٢ذ ال ًازغ َظا ٖلى ٢ىاهُجها٦ ،ما ؤن صؾخىعَا نامذ ال ًؼوصها بخىيُداث في َظا
1 Hafidha Chekîr, op. cit.
2 Voir Sana Ben Achour - Slim Laghmani, droit international, droit interne et droit musulman, pp 68-70.
 3اهٓغ بدشىا لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.89 -83
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اإلاجا ،٫وٖلى َظا ألاؾاؽ ًيخ٣ض بٌٗ ال٨خاب جىوـ ألن َا ا٦خٟذ  ِ٣ٞباإلٖالم بإن
1
ؤلاؾالم صًىا للضولت.
وُٞما ًسو ٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخيٞ ،هى ًدؿم باالػصواظُت ،بدُض َى
مؿخىحى مً الكغَٗت ؤلاؾالمُت مً ظهت ،وٍداو ٫الابخٗاص ٖجها مً ظهت ؤزغي.
و٢اهىن ألاخىا ٫الصسهُت الخىوسخي َى في الخ٣ُ٣ت ،زمغة ؾُاؾت الغثِـ الذ ووسخي
الغاخل الخبِب بىعُ٢بت ،الظي خاو ٫بُٖاء جىوـ َاب٘ ٖلماوي في ْغو ٝبؾالمُت .
ٞؿعى زال ٫الٗكغ ؾىىاث ألازحرة مً خ٨مه ،بلى بٖاصة جىُٓم الىٓام الدكغَعي
الخىوسخي ٖلى خؿاب الىٓام الضًجي ،ول٣ض خىَ ٫ظا جىوـ ،بلى صولت ٖغبُت مخٟخدت
وج٣ضمُت.
ل ً٨بىنى ٫ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي بلى الخ٨م في ٖام  ،1987جغاظٗذ جىوـ هىٖا ما
2
وحكبصذ بإنىلها الٗغبُت ؤلاؾالمُتٖ ،لى خض حٗبحر بٌٗ ال٨خاب الٛغبُحن.
ؤما ألاعصن ٞةن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٞحها لِؿذ مجغص مهضع لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت
ٞدؿب ،وبهما مجمىٖت مً ال٣ىاٖض التي جُب ٤مباقغة في بٌٗ اإلاجاالثُٞ ،ىو
الضؾخىع ألاعصوي " :جُب ٤اإلادا٦م الكغُٖت ٢ىاٖض الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
وُٞما ًسو الُمًٖ ،مان ،ومهغ ٞهم ٌُٗىن ؤَمُت ٦بحرة للكغَٗت ؤلاؾالمُت،
بدُض اؾخىخذ مجها حكغَٗاتها الىَىُت ،ؤما ؾىعٍا ٞهي ال جىو ٖلى ؤلاؾالم في
3
الضؾخىع بال مً ؤظل جدضًض بإن عثِـ الجمهىعٍت ًجب ؤن ً٩ىن مؿلما.
وو٣ٞا للماصة الشاهُت مً الضؾخىع البدغٍجيٞ ،ةن ؤلاؾالم صًً الضولت ،وجدضص اإلااصة
 7مىه بإن  " :ال٣اهىن ًىٓم مسخل ٠ؤهىإ التربُت الضًيُت والىَىُت ٖلى قتى
1
اإلاؿذوٍاث ".
1 Peggy Hermann, op. cit
2 Ibidem.
3 Abdelfattah Amor, constitution et religion dans les Etats musulmans, 03 décembre 1999, in http://www.univtlse1.fr/index.html

201

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

ؤما في ال٩ىٍذ ٞخٗخبر " الكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاهضع ألاؾاسخي للدكغَ٘ " ،وَظا ما
ًٟؿغ ؾبب جدٟٓه " اإلاٟغٍ" ختى ٖلى اإلااصة  7مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١
الؿُاؾُت لليؿاء.
وُٞما ًسو اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتٞ ،ل٣ض هو الىٓام ألاؾاسخي للؿلُت اإلااعر
في  1ماعؽ/آطاع  1992في اإلااصة ألاولى مىه بإن " صؾخىع اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت َى
2
ال٣غآن والؿىت" ،وؤياٞذ اإلااصة الؿابٗت مىه " ال٣غآن والؿىت َما مهضعا الؿلُت".
وَك٩ل َظا اإلابضؤ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ال٣اٖضة ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن
ًمخشل لها ٧ل الىٓام ألاؾاسخي وظمُ٘ ال٣ىاهحن ألازغي وختى الً٣اءٞ ،اإلااصة الؿاصؾت
جا٦ض ٖلى ؤن "ًسً٘ الً٣اء ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت".
وٖلُهٞ ،ةن ٧ل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت جسً٘ ألخ٩ام
ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت ،هٟـ الصخيء باليؿبت ل٣ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان التي ًجب ؤن جٟؿغ
في بَاع ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وال٣اهىن "الىيعي" ال ٌؿخُ٘ ؤن ٌؿمذ بإي مسالٟت
3
ألخ٩امها.
وبسال ٝصو ٫قما ٫اٞغٍُ٣ت وصو ٫الكغ ١ألاوؾِ ٦ما عؤًىا في ألاٖلىٞ ،ةن الكغَٗت
ؤلاؾالمُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت جد٨م ٧ل اإلاجاالث لِـ ألاخىا ٫الصسهُت
ٞدؿب.
َ٨ظا بطن ٞةن ؤخض الٗىانغ الخاؾمت في ؤصواع اإلاغؤة في اإلاجخم٘ في الضو ٫الٗغبُت َى
وي٘ الكغَٗت في الضولت ،وبهٟت ٖامت ،بن صؾاجحر ؤٚلبُت َظٍ الضو ٫ججٗل مً ؤلاؾالم
صًىا للضولت  ،ِ٣ٞمً صون ؤن جسً٘ ال٣ىاهحن الىيُٗت ألخ٩ام الكغَٗت في مجاالث
٦شحرة.

1 Comité contre la torture, examens des rapports présentés par le Bahreïn, C/47/add.4 octobre 2004, paragraphe 41.
2 Abdelfattah Amor, op. cit.
3 Peggy Hermann,op. cit.
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وباؾخصىاء جىوـ ،ج٣غع ٧ل الضو ٫الٗغبُت ألاخىا ٫الصسهُت للمغؤة ٖلى ؤؾاؽ
٦بحر في
الكغَٗت ،ول٨جها جدبجى جٟؿحراث مسخلٟت للكغَٗت ما ًاصي بلى جباًً ب٢لُمي
٢ىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت.
ومً ظهت ؤزغي ،جٓهغ الخ٣اعٍغ التي ٢ضمتها َظٍ الضو ٫بلى اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء
ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ًٖ مضي ج٣ضمها في مجا ٫جىُٟظ اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،زانت وؤن ٖضة
خ٩ىماث ٖغبُت ٢ض ٢امذ بسُىاث إلنالح ٢ىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت بما ًخالءم م٘
1
حٗؼٍؼ م٩اهت اإلاغؤة الؾُما في بَاع ألاؾغة.
وُٞما ًسو وي٘ ٢ىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت في الضو ٫الٗغبُت ،جخإعجر آلاعاء بحن
2
زالر جُاعاث جُاع ٖلماوي ،جُاع مىيىعي وجُاع وظضهاٍ مٗخض:٫
ٞإما الخُاع الٗلماويٞ ،هى ًإمل ؤن ًخم الً٣اء ٖلى ال٣ىاٖض ؤلاؾالمُت الؿاعٍت في
مسخل ٠ألاهٓمت ال٣اهىهُت الٗغبُت وؤلاؾالمُت بهٟت نهاثُت ابخضءا مً الىهىم
ة
الضؾخىعٍت التي ج٨غؽ ؤلاؾالم ٦ضًىا للضولت ،ل٩ي جدل بضالها ال٣ىاهحن الىيعي
الٗلماهُت الٛغبُت.
وٍم ً٨اهخ٣اص َظا الخُاع مً خُض ؤن ؤههاعٍ مخإزغًٍ بلى خض بُٗض بالىٓغة الٛغبُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان وبالخغٍاث الٗامت وبهٟت ٖامت بالش٣اٞت الٛغبُت مً صون ُ٢ض ؤو
حٗضًل.
ؤما الخُاع اإلاىيىعي ٞةهه ًضٖى بلى جُبُ ٤ال٣اٖضة ال٣اهىهُت الىيُٗت ٖلى الك٩ل
ا٫طي ٢ىيذ ُٞه مً ٢بل الضولت ،ختى ولى ٧اهذ طاث مهضعا بؾالمي ،وطل ٪لؿببحن :
 يغوعة جضوًٍ ال٣ىاٖض ؤلاؾالمُت ،زانت وؤهه ًخم في ال٨شحر مً الخاالث بُٖاءجٟؿحراث وجإوٍالث لل٣غآن والؿىت ٚحر صخُدت ،ؤو حؿخٗمل آلاًاث ال٣غآهُت وألاخاصًض
الىبىٍت الكغٍٟت زاعط ؤلاَاع التي ؤنػلذ مً ؤظله .

 1بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو٫
الٗغبُت اإلاغؤة في الخُاة الٗامت .
:
2 Peggy Hermann, ,op. cit.
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 َىا٢ ٥ىاهحن ٢لُلت مسالٟت لخٗالُم ؤلاؾالم ٞال ًجب الخىاػ ٫ؤو ع٧ ٌٞلال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الٛغبُت بذجت ؤن بًٗها ًسال ٠الىهىم ؤلاؾالمُت.
وباليؿبت للخُاع اإلاٗخضٞ ،٫هى ًامً بإن ؤلاؾالم م٘ الخُىع ،وٖلى َظا ألاؾاؽ
ًداو ٫بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ الخى ٤ُٞبحن ألاخ٩ام الىاعصة في ؤلاؾالم وخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاٗترٝ
بها ٖاإلاُا ،وطل ٪بالضٖىة بلى البدض اإلاٗم ٤في مًامحن ومضلىالث ألاخ٩ام الكغُٖت
للىٓغ في بم٩اهُت جُُٟ٨ها م٘ م٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت بدُض ال ج٩ىن مىاً٢ت لخٗالُم
1
ؤلاؾالم ،وفي هٟـ الى٢ذ جخىاءم م٘ ما ًهبىا بلُه اإلاجخم٘ مً جُىع واػصَاع.
وفي َظا اإلا٣امً ،ظ٦غها الُاَغ خضاص اإلا٨ٟغ الخ٣ضمي وؤلانالحي الخىوسخي بإن
ؤلاؾالم ٌٗخمض ٖلى ؾىت الخضعٍج في حكغَ٘ ؤخ٩امه خؿب الُى ،١لظا ٞةهه ٌٗخبر بإهه :
"ًم ً٨جُبُ ٤اإلاؿاواة الاظخماُٖت بحن الغظل واإلاغؤة ٖىض جىٞغ ؤؾبابها بخُىع الؼمً ما
صام ؤلاؾالم ًغمي في ظىَغٍ بلى الٗضالت الخامت وعوح الخ ٤ألاٖلى  ... .زانت وؤهه لِـ
َىا ٥ما ًىو ؤو ًضٖ ٫لى ؤن ما ونل بلُه الخضعٍج في خُاة الىبيَ ،ى نهاًت اإلاإمى٫
الظي لِـ بٗضٍ نهاًت ما صام الخضعٍج مغجبُا بما للمؿاثل اإلاخضعط ٞحها مً نٗىبت ًمً٨
صٗٞها ًٖ ٢غب ؤو وٖىعة ث ؾخضعي جُىع ألازال ١والاؾخٗضاصاث بخُىع الؼمً ،وفي
2
ؤلاؾالم ؤمشلت واضخت مً َظا ال٣بُل٦ ...مؿالت السمغ ...ؤو الغ".١
وٍاٍض ص ٞ .غط ٞىصٍ ما طَب بلُه الُاَغ خضاص بدُض ً٣ى ٫في َظا الهضص " بإن
جغ٥
ؤلاؾالم ٧ان مدضصا و٢اَٗا وظامٗا وماوٗا ُٞما ًسو الُٗ٣ضة والٗباصة ،بِىما
مؿاخت واؾٗت لالظتهاص ُٞما زال طل ٪مً قئىن الضهُا وؤمىع الخُاة ،صازل بَاع َظٍ
اإلاؿاخت جدىىٕ الغئي وجسخل ٠الاظتهاصاث وجدباٖض اإلاؿاٞاث ؤًًا ،وؤوضر مشاً ٫مً٨
ؤن هظ٦غٍ ٖلى طل ،٪وَى مخٗل ٤ؤًًا بد٣ى ١ؤلاوؿانً ،خمشل في مى ٠٢ؤلاؾالم مً
الغ ،١بدُض ال زالٖ ٝلى ؤنٌ ؤخله وال زال ٝؤًًا ٖلى ؤهه شج٘ ٖلى الٗخ ٤وال ق٪
ؤن ؤلاؾالم ٢ض جىاؾ ٤في طل ٪جماما م٘ خغ٦ت الخاعٍشٞ ،ؿمذ به خحن ٧ان ظؼءا مً
 1ص .مدمض ٖابض الجباعي ،الضًم ٢غاَُت وخ٣ى ١ؤلاوؿانً٢ ،اًا ال٨ٟغ الٗغري ،ؾلؿلت الش٣اٞت ال٣ىمُت ع٢م  ،26مغ٦ؼ صعاؾاث
الىخضة الٗغبُت،ؤهٓغ ٦ظل ،٪بً ٞغٍدت َُام ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.43
 2الُاَغ خضاص ،امغؤجىا في الكغَٗت واإلاجخم٘ ،نامض لليكغ والخىػَ٘ ،جىوـ ماعؽ ،1998م .44
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مؿحرة الخُاة ووا ٘٢الٗهغ الظي ال ٌؿخُ٣م بال به ،وبضًهي ؤن ألاصًان الشالر لم جدغمه
احؿا٢ا م٘ الىا ٘٢ويغوعاجه ،بُض ؤن ؤلاؾالم في خشه ٕ لى الٗخ ،٤وفي ظىَغٍ ال٣اثم ٖلى
اإلاؿاواة بحن البكغ٧ ،ان ًٟخذ الباب واؾٗا ؤمام ٖهىع ٢اصمتً ،جض اإلاؿلمىن ٞحها
1
جىاؾ٣ا بحن ظىَغ ؤلاؾالم وعوخه وبحن ظىَغ ٖهىع الخًاعة وعوخها"...
ؤما الُهُاوي ٞةهه ٌٗترُٞ ٝما ًخٗل ٤بخٟؿحر آلاًاث ال٣غآهُت  " :بهٗىبت الخىنل
بلى قغوح اث مُل٣ت ،لظا ال ًم ً٨ون ٠ما ٢ام به عواص ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖلى ؤهه
جٟؿحر خ٣ُ٣ي ونهاجي ،وبهما اؾخسضام ظضًض ؾٗىا مً ظغاثه لخإمحن جالئم مٗحن م٘
ٚاًتي الخدضًض والخُىع ،ؤو ؤهه جد ٤ُ٣لخُُٛت صًيُت لم ً ً٨لغواص ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ
2
٢ضعٍ ٖلى الخدغ ٥مً صونها.
وٖلُه وبٖضما جىنلىا بلى اٖخباع بإن ؤلاؾالم م٘ الخُىع ،هغي ؤهه مً الًغوعي ؤن
هخىٖ ٠٢ىض مى ٠٢ؤلاؾالم مً الخ٣ى ١اإلاخدٖ ٟٔلحها.

املؼلل الثاوي:
مىكف إلاطالم مً الحلىق املحدلف كليها
حك٩ل خماًت وجغُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة بخضي مجاالث الازخال ٝبحن الٛغب والضو٫
ؤلاؾالمُت ،بؿبب الخباًً اإلاىظىص بُجهما في الىٓغة بلى َظٍ الخ٣ى ١وفي مٟهىمها.
وفي َظا ؤلاَاع ً٣ى ٫الض٦خىع مدمض ؾُٗض عمًان البىَي  " :بن ٧اهذ اإلاؿاواة
اإلايكىصة (لضي الٛغب) ،ؤن ًهب الغظا ٫واليؿاء في ٢ىالب اظخماُٖت واخضةُٞ ،خدغ٥
ص ،وجخ٩اٞإ ٞحهم الجؿىم
ال٩ل بيؿ ٤واخض ،وَؿ٨ىىا في مُ٣اث وٖلى هٓام واح
وألاحجام ،وٍىُل ٤ال٩ل بلى واظباث مدضصة واخضة ،زم ًخ٣لب ال٩ل في وُٗم م٨غع
 1بً ٞغٍدت َُام ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .43
 2الُهُاوي ،ألاٖما ٫ال٩املت ًٖ حٛاصًغ بًُىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.15
3 Sami A. A. Abu Sahleih, droit de l‗homme conflictuel, entre l‗occident et islam, revue Algérienne des sciences
juridiques économiques et politiques, volume XXXI N° 1 / 1993, p 43.
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لخ٣ى ١ال جسً٘ ألي جىىٕ ؤو جماًؼ ،بدُض حؿ ِ٣مما بُجهم ٞىاع ١ال٣ضعاث
..
وؤلام٩اهاث ،وٍٓهغ الجمُ٘ و٦إنهم ؤحجاع مغنىٞت في حجم واخض وجغبُٗاث واخضة
ؤ٢ى :٫بن ٧اهذ اإلاؿا واة اإلايكىصة لضيهم هي َظٍ اإلاؿاواة آلالُت الخغُٞتٞ ،بىؾٗهم ؤن
1
ًيكضوَا وٍبدشىا ٖجها ُٞما جيخجه اإلاساعٍ آلالُت ".ِ٣ٞ
هغٍض مً زالَ ٫ظا اإلاُلب اؾخٗغاى مٟهىم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في ؤلاؾالم
صعاؾت جإزحر الٗاصاث
ومىَ ٠٢ظا ألازحر مً الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة لىيخ٣ل بلى
والخ٣الُض وألاٖغا ٝفي وي٘ ال٣ىاهحن الٗغبُت ٦ما ًلي:

اللسق وٌ:
ملهىم املظاواة في إلاطالم
ل٣ض ٧اهذ اإلاغؤة في الخًاعاث ال٣ضًمت ،مؿخًٟٗت مهًىمت الخ٣ى ١مؿلىبت
ؤلاعاصة  ...ختى ظاء ؤلاؾالم ٞاهدكلها مً َظٍ ألاويإ الؿِئت ،وؤٖلى م٩اهتها ،و عٖ ٘ٞجها
ال٨شحر مً الٓلم الظي ٧اهذ جخٗغى له ،وظٗلها حكٗغ بُ٨انها ٧اوؿان مشل الغظا ٫ؾىاء
2
بؿىاء ،ويمً لها خ٣ى٢ها اإلاكغوٖت.
 1الض٦خىع مدمض ؾُٗض عمًان البىَي ،اإلاغؤة بحن َُٛان الىٓام الٛغري ولُاث ٠الدكغَ٘ الغباوي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك ،1996 ،٤م
.95
 2ص .مدمىص خمضي ػ٢ؼو ،١ؤلاؾالم وً٢اًا اإلاغؤة ،عابُت الجامٗاث ؤلاؾالمُت ،ؤلاؾالم وخ٣ى ١اإلاغؤة ،ؾلؿلت ٨ٞغ اإلاىاظهت ()12
بةقغا ٝص .ظٟٗغ ٖبض الؿالم ،الُبٗت ألاولى  ،2004م  ،28 -15ؤهٓغ ٦ظل:٪
ـ مدمض ٖبض اإلاىٗم زٟاجى ،ؤلاؾالم وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٨خبت الساهجى ،الُبٗت ألاولى ،مهغ ،1951،م 59ـ .68
ـ ؤلامام مدمض ؤبى ػَغة ،الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم ،صاع ال٨ٟغ الٗغري ،ال٣اَغة ،م  19ـ .22
ـ ههغ خامض ؤبى ػٍض ،نالح الضًً الجىعشخي ،البا٢غ الٗ :٠ُٟالخ٢ ٤ضًم ،وزاث ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان في الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،مغ٦ؼ ال٣اَغة
لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ال٣اَغة ،2000 ،م .147
ـ ؤ ٌ .ؿغي مدمض ؤعقض ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في يىء الخضًض الىبىي٦ ،خاب ألامت ،ؾلؿلت ص وعٍت جهضع ٧ل قهغًٍ ًٖ وػاعة ألاو٢اٝ
والكاون ؤلاؾالمُتُ٢ ،غ ،الٗضص  ،114الؿىت الؿاصؾت والٗكغون ،2006 ،م  94ـ .100
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٦ما وي٘ اإلاحزان الخ ٤في ب٢غاعٍ ل٨غامت اإلاغؤة وبوؿاهُتها وؤَلُتها ألصاء عؾالت ؾامُت
في اإلاجخم٘ ،وؤُٖاَا م٩اهت ٖالُت لخجض ممً خىلها الخ٤صًغ والاخترام الالث ٤بها ٦إم
مغبُت لألظُا ،٫وػوظت لها خ٣ى ١وٖلحها واظباث ،وقابت ًهان ٖغيها مً ٖبض
الٗابشحن وؤصخاب الكهىاث.
ول٣ض ٖجى ال٣غآن ال٨غٍم بكاون اإلاغؤة في ٦شحر مً ؾىعٍ ،ختى ٖغٞذ بخضي الؿىع
بؿىعة اليؿاء ال٨بري ،وٖغٞذ ؤزغي بؿىعة اليؿاء الهٛغي وَما  :ؾىعة اليؿاء وؾىعة
الُال.١
وخؿب الؿُض ؤخمض اإلاسؼهجي ٞةن " َظا ًضٖ ٫لى ؤن للمغؤة م٩اهت ُٖٓمت في هٓغ
ؤلاؾالم ،وؤنها م٩اهت لم جدٔ بمشلها اإلاغؤة في ؤي قغَٗت ؤزغي ،بل وال في ؤي مجخم٘
1
بوؿاوي ٖلى مغ الٗهىع ختى ًىمىا َظا".
ُ َّ ً
ول٣ض ٢ا ٫هللا حٗالى  ﴿ :بط ٢الذ امغؤة ٖمغان عب بوي َه ُ
دغعا
ظعث ل ٪ما في بُجي م
ِ
ُ ُ
َّ
عب بوي وويٗتها ؤهثى وهللا
ٞخ٣بل مجي به ٪ؤهذ الؿمُ٘ الٗلُم ◊ ٞلما ويٗتها ٢الذ ُ ِ
ُ
ُ
ؤٖلم بما ويٗذ ولِـ الظ٦غ ٧األهثى وبوي َّ
ؾم ُُتها مغٍم وبوي ؤُٖظَا ب ٪وطعٍتها مً
2
الكُُان الغظُم ◊ َّ
ٞخ٣بلها ُعبها ب٣بى ٫خؿً وؤهبتها هباجا خؿىا﴾.
وٍ٣ى٦ ٫ظل ﴿ :٪ول٣ض ٦غمىا بجي آصم وخملىاَم في البر والبدغ وعػ٢ىاَم مً الُُباث
3
وًٞلىاَم ٖلى ٦شحر مً زل٣ىا جًُٟال ﴾.
ًخطر مً َاجحن آلاًخحن ال٨غٍمخحن بإن ٦غامت اإلاغؤة في ؤلاؾالم هي ظؼء مً ال٨غامت
ؤلاوؿاهُتٞ ،اإلؾالم ال ًىٓغ بلى اإلاغؤة ٧امغؤة والى الغظل ٦غظل ،وبهما ًىٓغ بلى ٦غامت
بوؿاهُت حكمل الجاهبحن.

 1الؿُض ؤخمض اإلاسؼهجي ،خ٣ى ١اإلاغؤة في اإلاؿاواة واإلاحرار ،ؤٚؿُـ/آب  ًٖ ،2004قب٨ت ؤلاهترهذ:
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
 2ؾىعة آٖ ٫مغان آلاًت  35و 36و.37
 3ؾىعة ؤلاؾغاء آلاًت .70
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ومً ظهت ؤزغيٞ ،ةهه مً بحن اإلاباصت الؿامُت التي ؤعؾتها الكغَٗت ؤلاؾالمُت مبضؤ
اإلاؿاواة بحن الىاؽ ظمُٗا٩ٞ ،اهذ هٓغتها بلى ؤلاوؿان باٖخباعٍ بكغا ٞدؿب ال ًمحزٍ ًٖ
ؽاثغ ؤٞغاص ظيؿه ؤو َب٣خه التي ًيخمي بلحها ؤو ما لضًه مً زغوة ؤو ظاٍ وبهما البكغ
1
ًخٟايلىن بصخيء واخض وَى ج٣ىي هللا ّ
ٖؼ وظل.
وفي َظا اإلاٗجى ً٣ىّ ٫
ٖؼ وظل ً ﴿ :ا ؤيها الىاؽ بها زل٣ىا٦م مً ط٦غ وؤهثى وظٗلىا٦م
قٗىبا و٢باثل لخٗاعٞىا ،بن ؤ٦غم٨م ٖىض هللا ؤج٣ا٦م ﴾٦ 2.ما ٌكحر بلى طل ٪ال٣غآن ال٨غٍم
في ؾىعة الىدل آلاًت ﴿ :97مً ٖمل نالخا مً ط٦غ ؤو ؤهثى وَى مامً ٞلىدُِىه خُاة
َُبت ولىجؼٍجهم ؤظغَم بإخؿً ما ٧اهىا ٌٗملىن﴾.
وٍ٣ى٦ ٫ظل ٪في آلاًت ألاولى مً ؾىعة اليؿاء ً ﴿ :ا ؤيها الىاؽ اج٣ىا عب٨م الظي
زل٨٣م مً هٟـ واخضة وزل ٤مجها ػوظها ،وبض مجهما عظاال ٦شحرا ووؿاء﴾ .
وٍ٣ى٦ ٫ظل ٪في ؾىعة ألاٖغا ٝآلاًت
وظٗل مجها ػوظها لِؿ ً٨بلحها﴾.

َ﴿ :189ى الظي زل٨٣م مً هٟـ واخضة

وٌؿخسلو مً َظٍ آلاًاث ال٨غٍمت ،بإن الغظل واإلاغؤة ًىبخان مً ؤنل واخض مما
ٌٗجي ؤنهما مدؿاوٍان في ألانل واليكإة والُبُٗت والضوع واإلاهماث  .ؤبٗض مً طلٞ ٪ةن
ؤلاؾالم ال ٌؿاوي  ِ٣ٞبحن اإلاغؤة والغظل مً خُض بوؿاهُتهم الىاخضة و٦غامتهم في
جدمل الىاظباث ومماعؾت الخ٣ى ١وبهما ؤًًا في جباص ٫الخاظت وجب٣ى نٟت الخًُٟل
الىخُضة اإلاىظىصة بُجهما هي الخ٣ىي.

 1ؤهٓغ مدمض ٞغاؽ َُشم الؿٗىصي ،اإلاغؤة بحن الٟؿ ٤وؤلاًمان ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،بةقغا ٝألاؾخاط الض٦خىع مهُٟى ؾُٗض
السً ،ظامٗت الجىان٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت٢ ،ؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُتَ ،غابلـ لبىان ،هِؿان/ابغٍل  ،2005م  ،7ؤهٓغ
٦ظل :٪ص .مدمض عؤٞذ ٖشمان ،الخ٣ى ١والىاظباث والٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم ،صاع الًُاء ،1991 ،م .33
 2ؾىعة الدجغاث آلاًت .13
 3ؤهٓغ َُشم مىإ ،ؤلاؾالم وخ٣ى ١اإلاغؤة ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مباصعاث ٨ٞغٍت ع٢م ،17ال٣اَغة  ،2001م ،34
ص .مدمض عؤٞذ ٖشمان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  33ؤهٓغ ٦ظ:٥٫
Mokhatar Aniba, lslam et droit de homme , éd Nadjib, 1990, p 10.
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ٞالغظل واإلاغؤة في ؤلاؾالم مدؿاوٍان جم اما في الاٖخباع ؤلاوؿاوي ،ولِـ ألي مجهما محزة
ٖلى آلازغ في َظا الهضص  .وال٨غامت التي مىدها هللا لإلوؿان في ٢ىله ﴿ول٣ض ٦غمىا بجي
آصم﴾ ،هي ٦غامت للغظل واإلاغؤة ٖلى خض الؿىاء  .وٖىضما ًخدضر ال٣غآن ال٨غٍم ًٖ
ؤلاوؿان ؤو ًٖ بجي آصم ٞةهه ً٣هض الغظل واإلاغؤة مٗا.
وٖلي َظا ألاؾاؽٞ ،ةن َظٍ آلاًاث خؿب بٌٗ ال٨خاب  ،2صٖىة نغٍدت مً هللا
ّ
ٖؼ وظل للً٣اء ٖلى الكٗىع الظ٧ىعي اإلاخماًؼ الظي زل٣خه ْغو ٝوٖهىع ٚابغة
وزو ٖلى الاٖترا ٝبإن للمغؤة خ٣ى٢ا هي الخ٣ى ١هٟؿها التي ًخمخ٘ بها الغظل  .وٖلُه
٣ٌٗ ٠ُ٦ل ؤن ً٨غم ؤلاؾالم ؤلاوؿان ،ط٦غ ؤو ؤهثى وًٍُهض اليؿاء؟
ومً ظهت ؤزغي ،ؾىث ألاخاصًض الىبىٍت الكغٍٟت بحن الغظل واإلاغؤة بدُض ً٣ى٫
عؾى ٫هللا (م) " :الىاؽ ٦إؾىان اإلاكِ الىاخض ،ال ًٞل لٗغري ٖلى عجمي بال
3
بالخ٣ىي ".وٍ٣ى٦ ٫ظل " :٪اليؿاء ق٣اث ٤الغظا ٫لهً مشل الظي ٖلحهً باإلاٗغو".ٝ
واهُال٢ا مً َظًً ا ٫خضًشحن ٞةن الىاؽ ظمُٗا مدؿاوون بما في طل ٪اليؿاء
والغظا ،٫ؤي ٠بلى طلٞ ،٪الىن ٠ب٩لمت " ق٣اثٞ " ٤هى ًىضر لىا اإلاؿاواة والخمازل،
ٞالغظا ٫واليؿاء ؤمام هللا ؾىاء ال ٞغ ١بُجهما بال في الٗمل الهالر الظي ً٣ضمه ٧ل
4
مجهما.
وٍ٣ى ٫الض٦خىع العجالوي في جٟؿحرَما " ٌٗجي من َظا ؤن ال٩ل ؾىاء ؤمام الً٣اء
وفي َلب اإلاىانب ٞ ...اإلؾالم صًً الىخضة بحن الٗباصة اإلاٗاملت والُٗ٣ضة والكغَٗت
والغوخُاث واإلااصًاث والُ٣م الا٢خهاصًت ،والُ٣م اإلاٗىىٍت والضهُا وآلازغة وألاعى
والؿماء ،وًٖ جل ٪الىخضة ال٨بري جهضع حكغَٗاجه وٞغاثًه وجىظهاجه وخضوصٍ و٢ىاٖض

 1ص .مدمىص خمضي ػ٢ؼو ،١م .15
 2عاظ٘ حٛاصًغ بًُىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م ، 49ؤهٓغ ٦ظلَُ ،٪شم مىإ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .63
 3عواٍ ؤبى صاوص في ٦خاب الُهاعة ،ط ،1م ًٖ ،61ص .مدمىص خمضي ػ٢ؼو ،١المعظ٘ الؿاب ،٤م .16
 4ص .مدمىص خمضي ػ٢ؼو ،١اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .16
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في ؾُاؾت الخ٨م وؾُاؾت اإلاا ٫وفي جىػَ٘ اإلاٛاهم وفي الخ٣ى ١والىاظباث وفي طل٪
1
ألامل ال٨بحر جىُىي ؾاثغ ألاظؼاء والخٟهُالث".
وفي طل ٪ألانل ٦ظل ٪جىضعط خؿب اٖخ٣اصهاًُ٢ ،ت اإلاغؤة والغظل مً يمً
مىٓىع واخض وههج ًٟ٨ل الخٗاون الصخُذ والؿلُم بحن الجيؿحنُٞ ،ما زو ٖال٢تهما
ؤلاوؿاهُت السانت مً ظهت ومهماتهما مً ظهت ؤزغي.
ٞبال٣ضع هٟؿه الظي خاعب به الضًً ؤلاؾالمي الٓلم والايُهاص ؤلاوؿاوي
والاظخماعي ،خاعب ؤًًا الٗبىصًت الجيؿُت ال٣اثمت ٖلى اخخ٣اع اإلاغؤة والخ٣لُل مً قانها
ٞغٗٞها بلى اإلا٩اهت الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت التي  ٫م ولً ًغٗٞها بلحها ٢اهىن صًجي آزغ ؤو
2
مضوي.
وخؿب الؿُض ُ٢ب في ٦خابه الٗضالت الاظخماُٖت في ؤلاؾالمٞ ،ةن " ؤلاؾالم ٢ض
ٟ٦ل للمغؤة مؿاواة جامت م٘ الغظل مً خُض الجيـ والخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت ولم ً٣غع
الخٟايل بال في بٌٗ اإلاالبؿاث اإلاخٗل٣ت باالؾخٗضاص ؤو الضعبت ؤو الخبٗت  ،مما ال ًازغ ٖلى
خ٣ُ٣ت الىي٘ ؤلاوؿاوي للجيؿحنٞ ،دُشما حؿاوي الاؾخٗضاص والضعبت والخبٗت حؿاوٍا
3
وخُشما ازخلٟا في شخيء مً طل٧ ٪ان الخٟاوث بدؿبه".
ومً َظا اإلاىُل٣ً ٤ى ٫البٌٗ 4بإن اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظاٚ ٫حر مٗتر ٝبها وال
جخماشخى وؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،أل ن ال٣غآن ال٨غٍم ٢ض ّؤ٦ض في ٖضة مىاؾباث جٟى١
الغظل ٖلى اإلاغؤةٞ ،هل َظا ال٣ى ٫ؾضًض؟

 1ص .العجالوي مىحرٖ ،ب٣غٍت ؤلاؾالم في ؤنى ٫الخ٨م ،صاع ال٨خاب الجضًض ،2ٍ ،بحروث  ،1965م .38-35
 2عاظ٘ حٛاصًغ بًُىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .48-45
 ًٖ 3مؿٗىص ٖ٩ى  ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
4 Voir à ce sujet :
- Wassyla Tamzali, la non discrimination à l‗égard des femmes, entre la convention de Copenhague le droit interne
tunisien et le discours identitaire, colloque de Tunis, op, cit., p 23,
- Jemaa Fethi, femmes et droits fondamentaux, colloque de Tunis, op. cit, p 178,
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 .1املسأة في إلاطالم بين املظاواة والحلاوت:
بطا جهٟدىا الىهىم الضًيُت ؾىجض ؤنها ججىذ بلى ج٨غَـ اإلاؿاواة بحن الغظل
واإلاغؤة م٘ مغاٖاة " ٢ىامت" الغظل ٖلى اليؿاء ،لظل ٪ؾى ٠٣في بٌٗ اإلادُاث التي
ً
ًٞل هللا ٖؼ وظل ٞحها الغظل ٖلى اإلاغؤة جًُٟال ٢ض ًبضو لبًٗهم ؤهه الؿبب في بلخا١
ّ
مؿىَ ٙظا الخًُٟل ٖلى مؿخىي الٓاَغ ،وٖلى
الغظل الًغع باإلاغؤة ،صون البدض ًٖ ِ
مؿخىي ظاهب مً الخ٨مت ؤلالهُت ُٞه.
ٞال٣ىامت التي جدضر ٖجها ّ
ٖؼ ظالله في ؾىعة الب٣غة آلاية  ﴿ : 228ولهً مشل الظي
ٖلحهً باإلاٗغو ٝوللغظاٖ ٫لحهً صعظت ﴾ وفي ؾىعة اليؿاء آلاًت ﴿ :34الغظا٢ ٫ىامىن
ٖلى اليؿاء بما ّ
ًٞل هللا بًٗهم ٖلى بٌٗ وبما ؤه٣ٟىا مً ؤمىالهم ﴾٦ ،شحرا ما ٌؿاء
1
ٞهمها وحؿخٗمل ٧ىؾُلت إلاهاظمت ؤلاؾالم.
٣ُٞى ٫في قإنها الض٦خىع ٖلى ٖبض الىاخض وافي بإنها  " :ج٣ىم ٖلى مبضؤًً ؤؾاؾُحن
ٖاصلحن ؤولهما مبضؤ ؤؾاسخي ٢امذ ٖلُه مسخل ٠الضًمى٢غاَُاث والضؾاجحر الخضًشت
والظي مًمىهه ؤهه " مً ًُىٌُ ٤ٟكغ ،" ٝؤو "مً ًضً ٘ٞغا٢ب "؛ ؤما زاهحهما ٞهى ؤن
بلى الٗاَٟت
ال٣ىامت ؤو الُ٣اصة جدخاط بلى ؤلاصعا ٥والخ٨ٟحر والخإمل ؤ٦ثر مما جدخج
والىظضان وؾغٖت الاهٟٗا ٫التي جمحز شسهُت اليؿاء بىنٟهً ؤمهاث وخايىاث  .وَٗخبر
َظا الىي٘ ٢اٖضة ٖامت ج٣بل بالُب٘ الاؾخصىاء ،وٖلُه ومً مىُل ٤ؤن الدكغَ٘ ً٣خطخي
2
ؤن ً٩ىن ٖلى الٗام ولِـ ٖلى الكاط ٞةن َظٍ ال٣ىامت مبرعة ٢اهىها".
وفي هٟـ الؿُا٣ً ١ى ٫الض٥جىع مدمض ؾُٗض عمًان البىَي  " :بإن ال٣ىامت التي
ؤزبر ٖجها بُان هللا ّ
ٖؼ وظل٢ ،ىامت بصاعة وعٖاًت ،ال ٢ىامت حؿلِ وجد٨م ،ومهضع

- Gille Lebreton, libertés publiques et droits de l‗homme, ARMON COLIN, 2éme éd., 1996, p 111.
 1ؤهٓغ بدشىا لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،م  85و.86
 2صٖ .لى ٖبض الىاخض وافي ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،صعاؾاث بؾالمُت ،مُبٗت الغؾالت ،مهغ ،م  50ـ .51
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ازخُاع الغظل لها ؤًٞلُت نالخُخه لها مً ظاهب وجدمله إلاؿاولُت ؤلاهٟاٖ ١لحها مً
1
ظاهب آزغ ،والىٓام الٗالمي ً٣ى ٫مً ًىٌ ٤ٟكغ".ٝ
وًٍُ " ٠ؤما الخٟاوث الظي جدضر ٖىه ؾبداهه وحٗالى في بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت
ٞهى جٟاوث في ال٣ضعاث ،اإلال٩اث ،الازخهام وؤلام٩اهاثٞ ،الدؿاوي اإلابضجي " هاْغ بلى
وخضة ؤلاوؿاهُت ُٞما بُجهم ظمُٗا ،والخٟاوث الخُبُ٣ي ،هاْغ بلى الخ٨مت الغباهُت التي
2
ا٢خًذ بٗض طل ٪ؤن ًخٟاوجىا في ال٣ضعاث وٍدىىٖىا في السهاثو واإلال٩اث".
ٞالدؿىٍت بحن الخ٣ى ١والىاظباث ٖلى خض حٗبحر الؿُض ؤخمض اإلاسؼهجي "هي الٗض٫
الظي ٞغيخه الٟلؿٟت ال٣غآهُت للمغؤة ،وَى وي٘ اإلاغؤة في مىيٗها الصخُذ مً
الُبُٗت ومً اإلاجخم٘ ،ومً الخُاة الٟغصًتٞ ،مً اللجاظت الٟاعٚت ؤن ً٣ا : ٫ؤن الغظل
3
واإلاغؤة ؾىاء ،في ظمُ٘ الخ٣ى ١وظمُ٘ الىاظباث".
ٞاإلؾالم ٢ض ؾىي بحن اليؿاء والغظا ٫مً خُض بوؿاهُتهم الىاخضة و٦غامتهم في
جدمل الىاظباث ومماعؾت الخ٣ىٞ 4 ،١الغظل َّ
٢ىام ٖلى اإلاغؤة بمىظب ما ًٞله به هللا
ٖلى مؿخىي الخ٩ىًٍ البُىلىجي والٟؿُىلىجي ،وجدمل اإلاؿاولُت ال٨بري ،وٚحرَا مً
السهاثو ألازغي  .ومً ظهت ؤزغي ٞةن َظا الخًُٟل ج٣ابله يماهاث قغُٖت جدمي
5
اإلاغؤة مً ؾىء ٞهم الغظل للهض ٝمً الخ٣ى ١التي ُّ ٞ
ًل بها.
ِ
بالٟٗل ،ل٣ض اخخاَذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت للخاالث التي ٌسخيء ٞحها الغظا ٫اؾخٗما٫
ال٣ىامت ،بدُض ٢ض جاصي ٢ى ة الغظل البضهُت والٗ٣لُت وقٗىعٍ بخًُٟله ًٖ اإلاغؤة في
بٌٗ ألامىع ،بلى ْلمها٣ٞ ،ا ٫حٗالى في ؾىعة اليؿاء آلاًت ﴿ :19وٖاقغوًَ باإلاٗغو.﴾ٝ

 1ص .مدمض ؾُٗض عمًان البىَي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .104
 2الض٦خىع مدمض ؾُٗض عمًان البىَي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .95
 3الؿُض ؤخمض اإلاسؼهجي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 4ؤهٓغ ص .مدمض عؤٞذ ٖشمان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  33ؤهٓغ ٦ظلMokhatar Aniba, op. cit , 1990, p 10 :٪
 5ؤ.ص .بىظمٗت ظمي َل خ٣ى ١اإلاغؤة مهًىمت في الدكغَ٘ ؤلاؾالمي ًٖ ،قب٨ت ؤلاهترهِذ:
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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واإلا٣هىص "باإلاٗغو "ٝخؿب الض٦خىع ٖبض ال٨غٍم ػٍضان َى  " :ما ظغي به ٖغٝ
الىاؽ مما ٌٗخبروهه مً خؿً اإلاٗاقغة وجإلٟه َباج٘ اليؿا ء ،وما ًلُ ٤ب٩ل ػوظت
بدؿب خالها وركغٍ ؤن ال ٌؿدى٨غ طل ٪قغٖا  ...وم٘ ألامغ الكغعي الهغٍذ في ال٣غآن
والؿىت بمٗاقغة ألاػواط ػوظاتهم باإلاٗغوٞ ،ٝةن ؤلاؾالم خض ٖلى الالتزام بهظا ألامغ
1
والُ٣ام بهظا الىاظب"...
وباإلياٞت بلى َظٍ آلاًت ال٨غٍمت َىاٖ ٥ضة ؤخاصًض هبىٍت قغٍٟت صٖا ٞحها الىبي
نلى هللا ٖلُه وؾلم اإلاؿلم بلى مٗاملت اإلاغؤة مٗاملت خؿىت ،جًمً ٦غامتها وخ٣ى٢ها
الٗامت٣ُٞ ،ى( ٫م) " :اؾخىنىا باليؿاء زحرا " و٢ا ٫ؤًًا " زحر٦م زحر٦م ألَله ،وؤها
زحر٦م ألَلي"" ،زُاع٦م زُاع٦م ليؿاث٨م "٦ .ما ٢ا( ٫م) في حجت الىصإ "ٞاج٣ىا هللا في
2
اليؿاء".
وٖلُهٞ ،ةن ٢ىامت الغظل ٖلى اإلاغؤة في ؤلاؾالم ٢ىامت عخُمت ٢اثمت ٖلى اإلاىصة
واإلادبت وؤلاعقاص ،وهي مُ٣ضة بُ٣ىص ٦شحرة جد ٟٔللمغؤة ٦غامتها وجهىن خ٣ى٢ها وجد٤٣
مهلختها ٖلى زحر وظه ،ألنها عٖاًت ومدبت مسلهت ولِؿذ بؿلُان مٟغوى٦ ،ما هي
جضبحر وبعقاص ولِـث بؿُُغة وال اؾدبضاص.

 1ؤهٓغ الض٦خىع ٖبض ال٨غٍم ػٍضان ،اإلاٟهل في ؤخ٩ام اإلاغؤة ،ماؾؿت الغؾالت ،الُبٗت ألاولى ،الجؼء الؿاب٘ ،بحروث  ،1993م
.233 -225
 2اهٓغ ج٣ضًم ٖمغ ٖبُض خؿىه ل٨خاب ؤ ٌ .ؿغي مدمض ؤعقض ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في يىء الخضًض الىبىي٦ ،خاب ألامت ،ؾلؿلت صوعٍت
جهضع ٧ل قهغًٍ ًٖ وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُتُ٢ ،غ ،الٗضص  ،114الؿىت الؿاصؾت والٗكغون ،2006 ،م .34
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 .2الحلىق التي شسكها إلاطالم للمسأة في إػاز طسة:
ل٣ض صٖم ؤلاؾالم ألاؾغة و٢ىاَا وعبُها بغباٍ م٣ضؽ قغٍ ،٠ورٗض ٞحها الخب
والخٗاون واإلاىصة وؤلازالم .وؤؾاؽ ألاؾغة في ؤلاؾالم َى اإلاغؤة والغظل و٢ض ظمٗهما هللا
1
ٖؼ وظل لٛغى ُٖٓم وفي ْل عابُت م٣ضؾت هي عابُت الؼواط.
ومً ًخدب٘ الدكغَ٘ ؤلاؾالمي في مجا ٫خ٣ى ١اإلاغؤة في بَاع ألاؾغةٞ ،ةهه ؾُٖ ٠٣لى
خ٣ُ٣ت ظلُلت ،وهي ؤن ؤلاؾالم عاعى زهاثو ألاهىزت والٟغ ١البُىلىجي والٟؿُىلىجي
م٨غ ًما في مىٗ٢ه ،و اإلاغؤة َّ
ٞكغٕ ٢ىاهحن ويىابِ ججٗل الغظل َّ
بحن الغظل واإلاغؤةَّ ،
م٨غمت
ً
ً
في مىٗ٢ها ،وظٗل بُجهما مىصة وعخمت واختراما مخباصال ًاصي بلى ج٣اؾم اإلاؿاولُت بُجهما
َُلت اؾخمغاع الٗال٢ت الؼوظُت بُجهما.
ٞل٣ض ؾىي ؤلاؾالم بحن الغظل واإلاغؤة في الخ٣ى ١اإلاضهُت بمسخل ٠ؤهىاٖهاٞ ،إُٖى
اإلاغؤة الخ٣ى ١اإلاضهُت هٟؿها التي ؤُٖاَا الغط  ،٫ال ٞغ ١في طل ٪بحن ويٗها مً ٢بل
الؼواط وويٗها مً بٗضٍ.
ٞمً ٢بل الؼواط ً٩ىن للمغؤة في هٓغ ؤلاؾالم شسهُتها اإلاضهُت اإلاؿخ٣لت ًٖ
شسهُت ؤبحها ؤو مً هي جدذ عٖاًخهٞ ،ةن ٧اهذ بالٛت ًد ٤لها ؤن جخٗا٢ض وجخدمل
الالتزاماث وجمل ٪الٗ٣اع واإلاى٣ى ٫وجخهغُٞ ٝما جمل ،٪وال ي خ ٤لىلحها ؤن ًخهغ ٝؤي
جهغ٢ ٝاهىوي في شخيء مً ؤمىالها بال بطا ؤطهذ له بظل ،٪ؤو و٧لخه في بظغاء ٖ٣ض باإلهابت
2
ٖجها ،وفي َظٍ الخاً ٫د ٤لها ؤن جلػي و٧الخه وجى٧ل ٚحرٍ بطا قاءث.
ً ً
وٍجحز ؤلاؾالم لها ٦ظل ٪ؤن جسخاع الؼوط الظي جغٍضٍ ازخُاعا خغا ،ؤبٗض مً طل،٪
ً
ًدٓغ ؤلاؾالم ؤن جؼوط البالٛت الٗا٢لت مً صون عياَا ،وبطا ٧اهذ زِبا ٞالبض مً عياَا
ً
في نىعة نغٍدت ،وبن ٧اهذ ب٨غا ا٦خٟى بما ًضٖ ٫لى عياَا ٦ؿ٩ىتها ٖىض ؤزظ عؤيها.
 1وال ًخم ٖ٣ض الؼواط في ؤلاؾالم بال بٗض زُىاث ص٣ُ٢ت الهض ٝألاو ٫مجها بٖؼاػ اإلاغؤة وع ٘ٞم٩اهتها ،مجها ٟ٦اءة الغظل وخضٍ والتزامه
بمهغَا وبى٣ٟتها وه٣ٟت ؤوالصَا وبدؿً مٗاملتها وعٕ اًتها ،للمؼٍض مً الخٟانُل ؤهٓغ ص  .مدمض ٖبض اإلاىٗم زٟا جى ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م 110ـ.111
 2ؤ.ص .بىظمٗت ظمي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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وال ً٣ٟض الؼواط اإلاغؤة اؾمها وال ؤَلُتها في الخٗا٢ض ،وال خ٣ها في الخمل ،٪بل
اإلاغؤة اإلاؿلمت بٗض ػواظها مدخٟٓت باؾمها واؾم ؤؾغتها ،وب٩امل خ٣ى٢ها اإلاضهُت
وبإَلُتها في جدمل الالتزاماث ،وبظغاء مسخل ٠الٗ٣ىص ،مً بُ٘ وقغاء وعًَ وَبت
وونُت ...وما بلى طل.٪

جٓل

وطمتها
ٞاإلاغؤة اإلاتزوظت في ؤلاؾالم لها شسهُتها اإلاضهُت ال٩املت وزغوتها السانت
اإلاالُت ،وهي في َظا ٧له مؿخ٣لت ٕ ن شسهُت ػوظها وزغوجه وطمخه ،وال ًجىػ للؼوط ؤن
ً
ًإزظ قِئا مً مالها ،ؾىاء ٢ل طل ٪ؤو ٦ثر ل٣ىله حٗالى في ؾىعة اليؿاء آلاًت :20
ً
ً
﴿ وبن ؤعصجم اؾدبضا ٫ػوط م٩ان ػوط وآجِخم بخضاًَ ٢ىُاعا ٞال جإزظوا مىه قِئا
ً
ؤجإزظوهه بهخاها وبزما مبِىا ﴾.
٦ما ؤن اإلاغؤة قغٍ٨ت للغط  ٫في ألاؾغة وفي جغبُت ألاَٟا ،٫وال ٌٗ٣ل ؤن حؿخُ٣م خُاة
ؤؾغة صون مكاع٦ت اًجابُت مً الُغٞحن ،وبال ازخلذ مىاػًٍ ألاؾغة واوٗ٨ـ ؤزغ طل٪
ؾلبا ٖلى ألاَٟا.٫
ُٟٞما ًسو مؿاولُاث الؼوظحن في بَاع ألاؾغةٞ ،ل٣ض ٢ؿمها ؤلاؾالم ُٞما بُجهما
و٣ٞا إلابضؤ " ا٫جٟاوث في ال٣ضعاث ،اإلال٩اث ،الازخهام وؤلام٩اهاث "٦ ،2ما في ٢ى ٫الىبي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ " :ل٨م عإ و٧ل٨م مؿئى ًٖ ٫عُٖخه  ..والغظل عإ في ؤَله
ومؿئى ًٖ ٫عُٖخه ،واإلاغؤة عاُٖت ٖلى ما ٫ػوظها ومؿئىلت ًٖ عُٖتها  ..و٧ل٨م مؿئى٫
3
ًٖ عُٖخه".
وٖلُهٞ ،ةهه ال ج٣ل مؿاولُت اإلاغؤة اإلاؿلمت ًٖ ؤٞغاص ؤؾغتها ؤمام هللا ٖؼ وظل ًٖ
مؿاولُت الغظل ،بل ٢ض ج٩ىن مؿئىلُت اإلاغؤة ؤ٦بر مً مؿئىلُت الغظل إلاا حٗلم مً

 1ص .مدمىص خمضي ػ٢ؼو ،١اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .17
 2الض٦خىع مدمض ؾُٗض عمًان البىَي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .95
 3عواٍ البساعي ومؿلم ًٖ مىالي ملُاوي بٛضاصي ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .237
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زٟاًا ؤوالصَا الظًً ٌِٗكىن مٗها و٢خا ؤَى ٫و٢ض ًُلٗىنها ٖلى ما ال ًُلٗىن ٖلُه
ألاب.
ؤي ٠بلى طلٞ ،٪ةن المعؤة " ألام " في ؤلاؾالم هي التي وعص ٞحها ٢ى ٫الغؾى( ٫م) "
الجىت جدذ ؤ٢ضام ألامهاث " ،وحؿخد ٤ؤن ًغص ٞحها الخضًض الىبىي الكغٍ " : ٠مً ؤخ٤
الىاؽ بدؿً صخابتي؟ ٢ا ٫ؤمُ٢ ،٪ل زم مً ؟ ٣ٞا ٫ؤمُ٢ ٪ل زم مً؟ ٢ا ٫ؤمُ٢ ٪ل
زم مً ؟ ٢ا ٫ؤبى ،"٥وٍ٨غؽ َظا الخضًض بك٩ل واضر ؤًٞلُت اإلاغؤة ٖلى الغظل.
٦ما حؿخد ٤اإلاغؤة ألام ؤن ج٩ىن لها هٟـ م٩اهت الغظل وفي اإلاؿاواة ال٩املت ٦ما في
٢ىله حٗالى في ؾىعة ؤلاؾغاء آلاًت  ﴿ :23وال ج٣ل لهما ؤ ٝوال ججهغَما و٢ل لهما ٢ىال
٦غٍما﴾ ،وظاء ؤًًا في ؾىعة ل٣مان آلاًت ﴿ :14وونِىا ؤلاوؿان بىالضًه﴾.
َ َ
وخ ِ٦ ٟٔغامتها ،وؤقغ٦ها م٘ الغظل
وٖلًهٞ ،ل٣ض يمً ؤلاؾالم للمغؤة ٧ل خ٣ى٢ها،
ً
ُ
ً
في جدمل اإلاؿاولُت لخ٩ىن ًٖىا ٖامال في ألاؾغة ،وفي اإلاجخم٘ ،لدؿهم في جد٤ُ٣
مخُلباث البكغ ٖبر الخاعٍشٞ ،اإلاغؤة في ؤلاؾالم حك٩ل ٖم ٤ؤلاوؿاهُت ب٩ل ما لهظا اإلاٟهىم
2
مً صاللت ٚحر مدضوصة ال بالؼمان وال باإلا٩ان.
٦ما ؾعى ؤلاؾالم لخد ٤ُ٣مؿاواة صًيُت وحكغَُٗت في الىٓغ بلى ٧ل مً خ٣ى ١اإلاغؤة
وواظباتها ،وخ٣ى ١الغظل وواظباجه  .وٖمل ٖلى خ ٟٔخ٣ها في ؤلاعر والخمل ٪والخهغٝ
الا٢خهاصي وَظا ال ًم ً٨بال ؤن ً٩ىن جغظمت ٗٞلُت لالخترام الظي ًدمله ؤلاؾالم ٗٞال
لهٟت اإلاغؤة ؤلاوؿاهُت.
وإلاا ً٣ى ٫ؾبداهه وحٗالى في آلاًت ألاولى مً ؾىعة اليؿاء ً ﴿ :ا ؤيها الىاؽ اج٣ىا عب٨م
الظي زل٨٣م مً هٟـ واخضة وزل ٤مجها ػوظها ،وبض مجهما عظاال ٦شحرا ووؿاء ﴾ ،وفي
ؾىعة ألاٖغا ٝآلاًت َ﴿ :189ى الظي زل٨٣م مً هٟـ واخضة وظٗل مجها ػوظها لِؿ٪ن
بلحها ﴾ ،و٦ظل ٪في ؾىعة الىدل آلاًت  ﴿ :72وهللا ظٗل ل٨م مً ؤهٟؿ٨م ؤػواظا ﴾ٞ ،ةهه
 1ص .مدمض ٖلي الهاقمي ،شسهُت اإلاغؤة اإلاؿلمت ٦ما ًهىٚها ؤلاؾالم في ال٨خاب والؿىت ،صاع اليكغ ؤلاؾالمُت ،الُبٗت الؿاصؾت،
بحروث لبىان  ،2003م .63
 2ؤ.ص .بىظمٗت ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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ً٩ىن بظل٢ ٪ض ع ٘ٞاإلاغؤة بلى ؤن ج٩ىن الكُغ آلازغ للىٟـ الىاخضة التي ججمٗها م٘
1
الغظل.
وفي ألازحر هىعص بٌٗ الخ٣ى ١التي ؤُٖاَا ؤلاؾالم للمغؤة و مً صون ؤن جُالب بها:
 /1الخ ٤في الخُاة وجدغٍم وؤص البىاث؛
 /2خ ٤اإلالُ٨ت والخهغ ٝبإمىالها ٞلها ؤن جبُ٘ وحكتري وجخهض ١مً ؤمىالها ٦ما
حكاء ،وبطا ٧اهذ ٖاملت ٞهي حؿخُُ٘ ؤن جخهغ ٝبمالها وجى ٤ٟمىه بالُغٍ٣ت التي جغٍض
و٣ٞا ألخ٩ام الكغُٖت ؤلاؾالمُت؛
 /3خ ٤اإلاىا٣ٞت ٖلى الساَب ؤو عًٞه؛
 /5خ ٤مٟاع٢ت الؼوط؛
ُ٢ /4ض خغٍت الؼوط في الُال١؛
 /5ؤُٖى اإلاغؤة خ٣ها في ؤلاعر وهٓم اإلاحرار  ..وما بلى طل.٪

2

وَ٨ظا هجض ؤن الضًً ؤلاؾالمي الخىٌُ ٠ؿاوي بحن الغظل واإلاغؤة م٘ مغاٖاة ٢ىامت
الغظل في ظىاهب مُٗىت وؤًٞلُت اإلاغؤة ٖلى الغظل اهُال٢ا مً زهىنُتها ٦إم.
وَٗخبر َظا اإلاى ٠٢مخ٣ضما ٦شحرا ٖلى ما ٧ان ؾاثضا ٢بل ؤلاؾالم وختى في ٖهغها
الخالي ،ول ً٨مً اإلااؾ ٠ؤهه لم حٗمل به الضو ٫الٗغبُت ،ولم ج٨غؾه ٖلى ؤعى الىا٘٢
بال هاصعا ،بل ؤن الدكغَٗاث الٗغبُت بهٟت ٖامت ،ج٨غؽ ؤًٞلُت الغظل ٖلى اإلاغؤة.
وٖلُهٞ ،ةن ؾبب الخمُحز الظي ٦غؾخه بٌٗ ا ل٣ىاهحن الٗغبُت ما َى بال هخاط
للٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغا ٝالؿاثضة في ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ،والتي هي في الخ٣ُ٣ت
امخضاصا إلاا ٧ان ؾاثضا في الٗهغ الجاَلي وال ٖبرة ٞحها بما وعص في ال٨خاب والؿىت.

 1عاظ٘ حٛاصًغ بًُىن ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .49
 2مىالي ملُاوي بٛضاصي ،خ٣ى ١اإلاغؤة في الكغَٗت ؤلاؾالمُت٢ ،هغ ال٨خاب ،البلُضة ،الجؼاثغ ،1997م.127 - 79
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 .3زد اللجىة امللىُة باللظاء كلى الحمُيز طد املسأة كً املظاواة في إلاطالم:
حؿخٛغب اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى
" ختى ولى ٧ان ً٨غؽ
٧ل ما ًسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ألنها حٗخبر ؤلاؾالم
 1500ؾىت،
اإلاؿاواة في الخ٣ى ١وفي ٦غامت ؤلاوؿانٞ ،ل٣ض ججاوػٍ الى٢ذ بإ٦ثر مً
وبالخالي ٞهى ٚحر زابذ".
وبزغ صعاؾت الخ٣غٍغ الضوعي للجماَحرًت اللُبُت ،ؤٖلً ؤًٖاء َظٍ اللجىت بإهه "ًجب
اجساط ؾُاؾت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء مً ؤظل جد ٤ُ٣اإلاؿاواة ختى ولى ٧اهذ
جمـ بمؿاثل صًيُت ؤو بًضًىلىظُت "٦ ،ما ٖبروا ًٖ عًٞهم ل٨ٟغة ؤن ج٩ىن الالتزاماث
الىاعصة في ٢ىاٖض  ١اهىهُت صولُت ضخُت جإوٍالث وجٟؿحراث مسخلٟت خؿب اإلاباصت
الضًيُت والخ٣الُض وؤٖغا٧ ٝل صولت.
ؤبٗض مً طلٞ ،٪ةنهم ًًُٟىن بإن " ولى مىدذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاغؤة خ٣ى٢ا،
ٞةن اإلاك٩ل ألاؾاسخي ً٨مً في جٟؿحر ؤخ٩امها ،وؤن ألاصًان ٖلحها ؤن جخُىع م٘ مغوع
ُ
الى٢ذ ول ً٨الاظخهاص ٢ض ؤٟ٢ل مىض ؤ٦ثر مً ٖ 3هىع ،وَظا ٢ض ؤصي بلى ٖضم جُىع
بٌٗ ألاصواع الضًيُت مىظ طل ٪الى٢ذ ،وبالخالي ال ًم ً٨ؤن هُب٢ ٤ىاٖض ٢ضًمت بٗضة
ٖهىع ٖلى ً٢اًا الؿاٖت ،زانت وؤهه في بٌٗ الضو ٫جم جٟؿحر الكغَٗت ؤلاؾالمُت
1
بُغٍ٣ت ج٣ضمُت باإلعاصة الؿُاؾُت لبٌٗ الخ٩ام".
"ٖغٞذ  ٠ُ٦ج٣ىم ب٣غاءة
ومً ظهت ؤزغي ،حصج٘ َظٍ اللجىت جىوـ ألنها
صًىامُُ٨ت لإلؾالم ،ومىض  ،1956ؤي ؾىت خهىلها ٖلى الاؾخ٣ال ،٫بضؤث حكغَٗاتها
بسل ٤الٓغو ٝالالػمت لخد ٤ُ٣اإلاؿاواة في الىيُٗت ال٣اهىهُت لليؿاء في قتى اإلاجاالث
2
الؾُما صازل ألاؾغة بإؾلىب جضعٍجي".

1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne,
para. 132 - 135.
Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, contre Tunisie, para. 219. 2
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وث٢ى ٫في ٣ٞغة ؤزغي " ٌؿمذ ال٣غآن باالظتهاص وٖلى َظا ألاؾاؽ ًجب الؿعي مً
ؤظل بُٖاء جٟؿحر مدؿامذ للكغَٗت بُغٍ٣ت ال حٗغ٢ل جغُ٢ت اإلاغؤة ،ولهظا الٛغى ،ا٢ترح
ؤًٖاء اللجىت ،بٖاصة جٟؿحر ال٣غآن ٖلى يىء ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت والىا ٘٢الاظخماعي
1
الخالي.
اهُال٢ا مً ا٢تراح اللجىت بـ " جٟؿحر ال٣غآن ٖلى يىء الاجٟاُ٢ت " جبحن لىا بإن الخىاع
ما بحن الٛغب والضو ٫ؤلاؾالمُت ال ػا ٫خىاع ُٖ٣م ،زانت وؤن الضو ٫ؤلاؾالمُت جىاصي
بسهىنُت صًيُت وجهغ ٖلى جمحزَا الضًجي وؾمى ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖلى
الاجٟاُ٢ت ألنها مً وحي بلهي.
وٖلى َظا ألاؽاؽ هخهىع بإن اؾخجابت الضو ٫الٗغبُت لهظٍ اللجىت بهظٍ الُُٟ٨ت
التي جُالبها بها ٚحر مم ،ً٨بل ختى مؿخدُل.
٦ما ًجب الخظ٦حر في َظا اإلا٣ام بإن الضو ٫ؤلاؾالمُت مخًامىت في ع ٌٞج٣اعٍغ لجىت
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ،التي جيخ٣ض ٞحهاٖ ،لى خض حٗبحرَا
2
"ا٫خ٣ى ١ال٣لُلت التي جمىدها الكغَٗت ؤلاؾالمُت لليؿاء في بَاع ألاؾغة".

اللسق الثاوي:
مىكف إلاطالم مً الحلىق الظُاطُة للمسأة
في ؾىت  1952بزغ مُالبت اليؿاء اإلاهغٍاث بخٗضًل ال٣اهىن الظي ًمى٘ اليؿاء مً
الترشر لالهخساباث البرإلااهُت ٞخذ ه٣اف في مهغ خى ٫خ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ؤلاؾالم
ول٣ض ازخل ٠ال٣ٟهاء في مهغ ُٞما ًسو الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ؤلاؾالم،

1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne,
op. cit. para. 132.
 2ؤمام الضوعة  42للجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ًٖ ،ص ٖ .مغ نضو ،١صعاؾت في مهاصع خ٣ى ١ؤلاوؿان ،صًىان اإلاُبىٖاث
الجامُٗت ،الجؼاثغ ظىان  ،1995م .42-41
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واه٣ؿمىا بلى ٞغٍ٣حن؛ ٞغًٍ ٤ى٨غ للمغؤة خ٣ى٢ها الؿُاؾُت ،وٞغٍ ٤زاوي ًغي بإن ؤلاؾالم
لم ًدغم اإلاغؤة مً الخمخ٘ بالخ٣ى ١الؿُاؾُت.
 .1اللسٍم الري ًىىس الحلىق الظُاطُة للمسأة في إلاطالم:

1

ٌٗخبر بٌٗ ال٣ٟهاء اإلاؿلمحن بإن ؤلاؾالم لم ٌِٗ اإلاغؤة خ٣ى٢ا ؾُاؾُت م٣ضمحن
مجمىٖت مً الدجج وؿخٗغيها ٧األحي:
 .1ل٣ىله ؾبداهه وحٗالى ﴿ :الغظا٢ ٫ىامىن ٖلى اليؿاء بما ّ
ًٞل هللا بًٗهم ٖلى
بٌٗ﴾ٌٗ 2.خبر َظا الٟغٍ ٤اؾدىاصا ٖلى َظٍ آلاًت ال٨غٍمت ،بإن اإلاغؤة ال حؿخُ٘ ؤن
ج٩ىن ٖلى عؤؽ ؤي وُْٟت ٖامت جسىلها الؿلُت في الخد٨م في الغظا٫؛
 .2ال جخمخ٘ اإلاغؤة بالخ ٤في الخهىٍذ ،ألهه بطا مىدىاَا َظا الخً ٤جب ؤن همىدها
٦ظل ٪الخٖ ٤لى الخٗغٖ ٝلى اإلاغشخحن ،وَظا ٚحر واعص باليؿبت ألههاع َظا الغؤي.
 .3ؤبٗض مً طلٞ ،٪ةنهم ًغون بإهه لى جمىذ اليؿاء الخ ٤في الخهىٍذ ٞةنهً
ؾِخجغؤن ٖلى اإلاُالبت بد٣ى ١ؤ٦ثر ،الؾُما الخ ٤في الترشر وبالخالي اإلاكاع٦ت في وي٘
ال٤واهحن والؿهغ ٖلى جُبُ٣ها وَظا ممىىٕ في ؤلاؾالم ،ألن خؿب عؤيهم ،الغظل ؤًٞل
مً اليؿاء والغظل زحر مً اإلاغؤة ولهظا ٧اهذ الىبىة مسههت للغظا ٫و٦ظل ٪اإلال٪
3
ألآٖم اؾدىاصا بلى الخضًض الكغٍ " :٠لً ًٟلر ٢ىم ولىا ؤمغَم امغؤة "؛
 .4حٗخبر اليؿاء في ؤلاؾالم ؤ٢ل قإن مً الغظا ٫في ال٨شحر مً الخاالث ،ألنهً ال
حؿخًُٗ ؤلامامت ،وال َلب الُال٦ ،١ما ال حؿخًُٗ الؿٟغ لىخضًَ ؤو الؼواط مً صون
 1عاظ٘ في طل : ٪ؤ .ن٣غ ،ألاؾغة جدذ عئٍت ؤلاؾالم ،ماؾؿت الهباح ،مجلض  ،2ا ل٩ىٍذ  ،1980م 447 -445؛ ؤ  .الكىاعري
الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ؤلاؾالم ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة  ،1987م 79 -55؛ ظٟٗغ م  .الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ؤلاؾالم
وال٨ٟغ والدكغَ٘ اإلاٗانغ ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،1987م  ،46-42م :ًٖ ،58-34
Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, la femme au travail en droit musulman et arabe les acquis et les défis, in http:
//www.go.to/nonviolence.htm
 2ؾىعة اليؿاء آلاًت .34
 3ؤهٓغ جٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم البً ٦شحر ،صاع اإلاٗغٞت ،الجؼء ألاو ،٫بحروث لبىان  ،1938م .491

220

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

عؤي ولحهً  ...وبطا ٧ان ألامغ ٦ظل ٪في ؤبؿِ ؤمىع الخُاة الٗاصًتٞ ،ما بال ٪في الً٣اًا
اإلاغجبُت بمهحر ألامت؛
٦ .5ما ًغظ٘ ؤههاع َظا الغؤي ؾبب ٖضم بم٩اهُت مماعؾت اإلاغؤة خ٣ى٢ها
الؿُاؾُت بلى َبُٗتها الخؿاؾت هدُجت للمهام التي زل٣ذ مً ؤظلها ؤي ألامىمت وجغبُت
ألاَٟا٦ .٫ما ٌٗخبرون زهىنُت اإلاغؤة ُٞما ًخٗل ٤بالضوعة الكهغٍت وبالخمل ؤؾبابا
لًٗ٢ ٠ضعتها في ج٩ىًٍ عؤي ؾضًض واإلاضاٗٞت ٖلُه؛
 .6ؤي ٠بلى طلً ،٪مى٘ ؤههاع َظا اإلاى ٠٢اليؿاء مً الازخالٍ بالغظا ٫وخؿب
اٖخ٣اصَم الؿُاؾت حؿخىظب الازخالٍ؛
 .7وٍ٣ى ٫الكُش مدمض الٛؼالي  " :بن ألاولىٍت في الخىُْ ٠في الىْاث ٠الؿُاؾُت
وؤلاصاعٍت ًجب ؤن ج٩ىن للغظا ". ٫ؤما مهُٟى الؿُاعيٞ ،ةهه ٌؿدشجي اليؿاء مً اإلاهام
الؿُاؾُت ألهه ًغي في طل ٪بٞؿاص للمجخم٘ وألهه مسالٟا آلصاب ؤلاؾالم وَك٩ل زُىعة
ٖلى ألاؾغة٦ ،ما ًغظ٘ طل ٪بلى َبُٗت اإلاغؤة التي جىٓغ بلى ألامىع بُغٍ٣ت ٖاَُٟت،
وَُٗي ٦مشا ٫اليؿاء الؿىَؿغٍاث بدُض جغ ٌٞاإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت بيؿبت
1
 ،%95بدؿب ٢ىله.
 .2اللسٍم الري ٌلحبر أن إلاطالم ًمىذ املسأة خلىكها الظُاطُة:

2

ومً ظهت ؤزغي ًغي ٞغٍ ٤آزغ مً اإلا٨ٟغًٍ الٗغب بإهه ٖلى الٗ٨ـ مىذ ؤلاؾالم
اليؿاء ٧اٞت خ٣ى٢هً الؿُاؾُت مؿدىضًً ٖلى الدجج آلاجُت:
 .1بٗض جٟدو الدجج التي ج٣ضم بها اإلاٗتريحن ًٖ جمخ٘ اإلاغؤة بالخ٣ى١
الؿُاؾُت اجطر ؤهه ال ًىظض ههىم حكغَُٗت نغٍدت جمى٘ اإلاغؤة مً مماعؾت خ٣ى٢ها
الؿُاؾُتٞ ،بالخالي ال ًد ٤لهم جبرًغ مىٟ٢هم بالضًً ؤلاؾالمي زانت وؤن ؾىت عؾى٫
1 Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH , op. cit.
 2مدمض الهاصُٟٟٖ ١ي ،ؤلاؾالم والٗال٢اث الضولُت ،صاع الغاثض الٗغري ،بحروث لبىان،

 ،1986م  67ـ  ،70وص  .مدمض ٖماعة،

ؤلاؾالم وخ٣ى ١ؤلاوؿان  :يغوعاث ال خ٣ى ،١ؾلؿت ٖالم اإلاٗغٞت ع٢م  ،89مُاب٘ الغؾالت ،ال٩ىٍذ ،1985 ،م  82ـ  ،86ؤهٓغ
٦ظل ٪م٣الىا جدذ ٖىىان ،الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت لليؿاء بحن الكغاج٘ الىيُٗت وؤلاؾالم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.229 -227
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هللا (م) خُ٨مت وٖاصلت ،وؤباخذ لليؿاء اإلاكاع٦ت في قتى ألامىع الؿُاؾُت والجهاصًت،
زم ظاءث بٗض طل ٪ؤػمان اهدكغ ٞحها الٟؿاص والبالء وهدُجت لظل ٪الاهدكاع ،ؤزض الىاؽ
ًبٗضون وؿاءَم ًٖ اإلاكاع٦ت في ألامىع الٗامت والؾُما الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت ،وجغؾذ
1
ج٣الُض ٦شحرة في َظا اإلاجاٛٞ ٫ضث اإلاغؤة قبه سجُىت.
 .2ألن آلاًت ال٨غٍمت التي ججٗل مً الغظا٢ ٫ىامىن ٖلى اليؿاء لم حكغٕ في مجا٫
الخ٣ى ١الؿُاؾُت وبهما في مجا ٫الخُاة الٗاثلُت وفي بَاع الؼواط ٦ما عؤًىا في ألاٖلى؛
 .3ألن الخضًض الىبىي الكغٍ " ٠لً ًٟلر ٢ىم ولىا ؤمغَم امغؤة " له ْغوٞه
السانت ،2ول٣ض اؾخيخج مىه ال٣ٟهاء ؤن اإلاغؤة ال جلى ٖلى الغظا ٫والًت ٖامت بمٗجى عثاؾت
الضولت ؤو السالٞت ،م٘ ؤهه ال ًم ً٨حٗمُمه وظٗله ٢اٖضة ٖامت جدغم بمىظبها اليؿاء مً
خ٣ى٢ها الؿُاؾُت.
ومً ظهت ؤزغي ،ال ًجب ؤن ٌُٛب ًٖ طَىىا ؤن ال٣غان ال٨غٍم ٢ض ؤزجى ٖلى مل٨ت
ؾبا في ؾىعة الىمل ،وامخضح خ٨متها في مٗالجت ألامىع .وَظا ؤمغ له صاللت َامت حٗبر ًٖ
مضي ج٣ضًغ ال٣غآن ال٨غٍم للمغؤة وٟ٦اءتها وخؿً جهغٞها وهي في ؤٖلى مىهب في
الضولت.
(م) و٦ظا السلٟاء
 .4بطا عظٗىا بلى الخاعٍش ٞةهه ًدبحن بإن الغؾى ٫ألا٦غم
الغاقضًً ٧اهىا ٌكاوعون اليؿاء في ؤمىع قتى ،بدُض ٧ل ٠ؾُضها ٕ مغ امغؤة لدكٛل
مىهب "قغَُت"٦ ،ما ٢اصث امغؤة ظِكا مً  3ؤال ٝعظال مً ؤظل الاهخ٣ام مً ٢خلت
السلُٟت ٖشمان بً ٖٟان؛
 .5ل٣ض ؤُٖى ؤلاؾالم اإلاغؤة الخ ٤في الاهخساب ،ؤي اإلاكاع٦ت في بصاعة الخ٨م مً
زال ٫ؤلاصالء بغؤيهاَ ًٖ ،غٍ ٤مىدها الخ ٤في اإلاباٌٗت ألن اإلاغؤة َغٞا بًجابًا في اإلاجخم٘
جخٟاٖل م٘ الخُاة الٗامت وحكاع ٥في خؿً بصاعة صولتها٣ً ٝ ،ىٖ ٫ؼ وظل في ؾىعة
اإلامخدىت ،آلاًت ً ﴿ :12ا ؤيها الىبي بطا ظاء ٥اإلاامىاث ًباٌٗىٖ ٪لى ؤن ال ٌكغ ً٦باهلل
 1ؤهٓغ مدمض ٞغاؽ َُشم الؿٗىصي ،اإلاغؤة بحن الٟؿ ٤وؤلاًمان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.252 -177
ٖ 2ىضما بل ٜالىبي (م) ؤن ؤَل ٞاعؽ مل٩ىا ٖلحهم بيذ ٦ؿغي ،ؤهٓغ ص .مدمىص خمضي ػ٢ؼو ،١اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .21
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قِئا وال ٌؿغ ً٢وال ًؼهحن وال ً٣خلً ؤوالصًَ وال ًإجحن ببهخان ًٟترًىه بحن ؤًضيهً وؤعظله ن
وال ٌٗهِى ٪في مٗغوٞ ،ٝباٌٗهً واؾخٟٛغ لهً هللا ،بن هللا ٟٚىع عخُم ﴾.
٦ما ؤُٖى ؤلاؾالم لليؿاء الخ ٤في ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ ل٣ىله حٗالى في
ؾىعة الخىبت آلاًت ﴿ :71واإلاامىىن واإلاامىاث بًٗهم ؤولُاء بٌٗ ًإمغون باإلاٗغوٝ
وٍجهىن ًٖ اإلاى٨غ﴾.
وٍضزل يمً ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ٧ :ل ما ٧ان بالُض ؤو بال٣ى ٫ؤو ال٨خابت
مً اهخ٣اص الخ٩ام ،بؾضاء الىهُدت بلحهم ،بعقاصَم  ...وما بلى طل . ٪والجضًغ بالظ٦غ في
َظا اإلا٣ام َى ؤن ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ بً السُاب (ع) لم ًمى٘ امغؤة مً م٣اَٗخه لخصدر
ما ٢اله ُٞما ًسو مؿإلت اإلاه ع ،ؤبٗض مً طل٣ٞ ٪ض اٖتر٢ ٝاثال  " :امغؤة ؤنابذ وؤزُإ
1
ٖمغ"؛
 .6ل٣ض ؾمذ الىبي (م) لليؿاء بالظَاب بلى اإلاؿاظض ،واإلاؿاظض في طل ٪الى٢ذ لم
ج ً٨مجغص ؤما ً٦للٗباصة وبهما لالظخماٖاث الؿُاؾُت ٦ظل٪؛
 .7خغمان اإلاغؤة مً مماعؾت خ٣ى٢ها الؿُاؾُت مسال ٠لخٗالُم ال٣غآن ال٨غٍم
الظي ً٨غؽ اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا٫؛ ٞللمغؤة في ؤلاؾالم الخ ٤في الخ٨ٟحر لخهل بلى
الغؤي ال٣ىٍم ،ول٣ض قاع٦ذ اليؿاء في ألازظ ًٖ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ختى
٢لً له ً :ا عؾى ٫هللا ل٣ض ٚلبىا ٖلُ ٪الغظاٞ ،٫اظٗل لىا ًىما مً هٟؿ٦ ،٪ما ظٗلذ
ً
2
لهمٞ ،جٗل لهً ًىما وٖٓهً ُٞه.
 .8وفي ٢هت زىلت بً سٗلبت م٘ ػوظها ؤوؽ بً الهامذ (عضخي هللا ٖجهما ) حٗالذ
صعظاث ال٨ٟغ اليؿاجي ،وخغٍت ال٣ى ٫وخ ٤الخٗبحر ،ومضي اخترام ؤلاؾالم لغؤي اإلاغؤة ختى
ً ً
بهه ؾبداهه وحٗا ٫ظٗل ق٩ىاَا حكغَٗا ٖاما في خ٨م الٓهاعٖ ،لى هدى ما ظاء في ؾىعة

 1مىالي ملُاوي بٛضاصي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .162 -158
 2مىالي ملُاوي بٛضاصي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .237
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اإلاجاصلت آلاًت ألاولى٢ ﴿ :ض ؾم٘ هللا ٢ى ٫التي ججاصل ٪في ػوظها وحكخ٩ي بلى هللا وهللا
1
ٌؿم٘ جداوع٦ما بن هللا ؾمُ٘ بهحر﴾.
وٖلى ؤؾاؽ َظٍ الدجج ًغي ؤههاع َظا الٟغٍ ٤بإهه ًد ٤للمغؤة ؤن جماعؽ الخُاة
الؿُاؾُت ٦ما ًدلى لها يمً يىابِ قغُٖت بؾالمُت ناعمت ،وفي خالت زغوظها ًٖ
جل ٪الًىابِ جمى٘ مً اإلاماعؾت ال ألهه ال ًجىػ للمغؤة ؤن جماعؽ الكاون الؿُاؾُت بل
ألن اإلاغؤة في َظٍ الخالت لم جخُ٣ض ب٣ىاٖض اإلاماعؾت الكغُٖتٞ ،لِـ الخٓغ ٖلى مجغص
اإلاماعؾت وبهما الخٓغ ً٩ىن ٖلى نىعة َظٍ اإلاماعؾت.
وٖلُه ٞةهه مً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫خغمان اإلاغؤة مً مماعؾت خ٣ى٢ها الؿُاؾُت بذجت ٖضم
ج٣لُض الٛغب  ،ِ٣ٞبط ًم ً٨ججىب طلَ ًٖ ٪غٍ ٤جسل ٤اإلاغؤة بالٗاصاث الاظخماُٖت
والهىٍت الٗغبُت اإلاؿلمت مً ؤظل جد ٤ُ٣الٗض ٫واإلاؿاواة.
٦ما ًًُٟىن بإهه مً ٚحر الٗض ٫خغمان اإلاغؤة مً الخمخ٘ بد٣ى٢ها الؿُاؾُت في
الى٢ذ الظي حؿاَم ُٞه بترُ٢ت الم ظخم٘ وحكاع ٥في خغوب الخدغٍغ ،زانت وؤنها ٢ض
ؤزبدذ ٖبر الٗهىع بم٩اهُتها في اجساط ٢غاعاث مهمت في ْغو ٝظض نٗبت و٦مشاٖ ٫لى
طلَ ٪اظغ والضة الىبي بؾماُٖل ،الٗظعاء مغٍم ،الؿُضة زضًجت ػوظت الغؾى ٫ألا٦غم...
ماجمغ الىخضة
وفي ألازحر هغٍض ؤن هظ٦غ بما ٢الخه الؿُضة َضي الكٗغاوي زال٫
الضولُت لليؿاء اإلاىٗ٣ض في عوما  " :1923ل٣ض ؤزضها الٗهض ٖلى ؤهٟؿىا بةجبإ مشا٫
اليؿاء ألاوعوبُاث مً ؤظل جدغٍغ اليؿاء في مهغ وجُبُ ٤بإماهت البرهامج الاظخماعي
وؤلاوؿاوي للىخضة الضولُت لليؿاء".
اإلاهغٍت ،الؾُما
وجًُ ٠مجُبت ٖلى الاتهاماث التي وظهذ للخغ٦ت اليؿاثُت
حصجُٗها لخدغع اإلاغؤة اإلاهغٍت مً ٧ل الُ٣ىص ألازالُ٢ت وللخ٣لُض ألاٖمى لليؿاء
ألاوعوبُاث بإن ٦ " :شحر َم مً لم ٌؿخىٖبىا اإلابضؤ ألاؾاسخي للىخضة الضولُت لليؿاء التي
جىاصي باإلاؿاواة في الخ٣ى ١الؿُاؾُت ،يىا مجهم بإن اليؿاء ًغصن الخسلي ًٖ الدجاب
 1الؿُض ؤخمض اإلاسؼهجي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2ؤهٓغ مدمض ٞغاؽ َُشم الؿٗىصي ،اإلاغؤة بحن الٟؿ ٤وؤلاًمان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .178
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ومىاٞؿت الغظا ٫في اإلاجا ٫الؿُاسخي والٗمل  ..وم٘ ؤهه في الخ٣ُ٣ت ٞةن اإلاغؤة جغٍض ِ٣ٞ
الخهىٖ ٫لى خ٣ى٢ها ٖلى مؿخىي الؿلُت الدكغَُٗت والخىُٟظًت مً ؤظل اإلاؿاَمت في
بنالح الىي٘ الاظخماعي الا٢خهاصي والؿُاسخي ،الؾُما ما ًمـ بىيُٗت اليؿاء
1
وألاَٟا"..٫

اللسق الثالث:
مىكف الىجائم إلاطالمُة مً الحلىق الظُاطُة للمسأة
و٣ٞا للماصة  11مً بٖالن ال٣اَغة لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم الهاصع مً ٢بل
مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي في  5ؤٚؿُـ/آب ٞ ،1990ةن ٧ " :ل ٞغص ًٖى في اإلاجمىٖت
ؤلاؾالمُت له الخ ٤في ج٣لض مؿاولُاث ووْاثٖ ٠امت ،بمجغص ؤن جخىاٞغ ُٞه الكغوٍ
اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ؤلاؾالمي مً صون ؤي جمُحز ؾببه الٗغ ١ؤو اإلاؿخىي
الاظخماعي".
ول٣ض ؤزاعث َظٍ اإلااصة ظضال ٦بحرا ألنها ٚامًت ولم حِٗ مىٟ٢ا واضخا بسهىم
الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة في ؤلاؾالم  .وبالخالي لم ججب ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت في الضو٫
ؤلاؾالمُت خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ.
وم٘ َظا ٞاهه خؿب اٖخ٣اصها ًم ً٨الاؾخسالم مً َظٍ اإلااصة بإن َظا ؤلاٖالن ال
ٌؿمذ بالخمُحز بؿبب الجيـ في اإلاجا ٫الؿُاسخي وطل ٪لألؾباب آلاجُت:
" ٞغص جخىاٞغ ُٞه
 ألهه ؤُٖى الخ ٤في ج٣لض مؿاولُاث ووْاثٖ ٠امت ل٩لالكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ؤلاؾالمي" ،و٦ىا ٢ض جىنلىا ؤٖالٍ بلى ؤن ؤلاؾالم لم
ًدغم اإلاغؤة مً الخمخ٘ بالخ٣ى ١الؿُاؾُت ،وؤن اإلاماعؾاث اإلاىظىصة في ٦شحر مً صو٫
السلُج مماعؾاث مغجبُت باألٖغا ٝاإلادلُت لِـ لها ٖال٢ت بإخ٩ام ؤلاؾالم ،وبالخالي وفي
يىء َظا ؤلاٖالن هي ٖباعة ًٖ جمُحز بد ٤اإلاغؤة ،وبط ا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ٪ىدؿاءًٖ ٫
الجضوي مً الىو ٖلى َظا الخ ٤بهظا ؤلابهام؟
1 Huda shaârawi, apercu biographique, dans revue Sou'al, op. cit. p 21.
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 بن بخالت جدضًض الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في اإلاغشخحن للمىانب الؿُاؾُت بلىالكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖباعة ًٖ تهغب وه٣ل ٖبء الٟهل في اإلاىيىٕ الظتهاص ٧ل صولت ،مً
ؤظل عبما اهًمام ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً الضو  ٫ؤلاؾالمُت بلُه مً ظهت ،ومً ؤظل مؿاًغة
الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً ظهت ؤزغي.
هٟـ ألاؾلىب اجبٗه بٖالن ظامٗت الضو ٫الٗغبُت بدُض جملو َى آلازغ مً
الٟهل في اإلاىيىٕ وجغ ٥طل ٪لل٣ىاهحن الضازلُت للضو ٫الٗغبُت ،مً زال ٫اإلااصة 19
مىه التي ج٣طخي بما ًلي  " :ألاَلًت الؿُاؾُت هي خً ٤خمخ٘ به ٧ل مىاًَ عاقض ًماعؾها
و٣ٞا إلاا ً٣طخي به ال٣اهىن".
وجًُ ٠اإلااصة ٧ " :33ل مىاًَ له الخ ٤في الترشر إلاىانب ٖامت في صولخه  ".مً
صون جىيُذ ؤو جدضًض ما بطا ٧اهذ اليؿاء الٗغبُاث مٗىُاث بهظا الخ ٤ؤم ال؟
بن ؾ٩ىث وزاث ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤلاؾالمُت ؤو الٗغبُت ًٖ خ٣ى ١اإلاغؤة الؿُاؾُت
َى خؿب اٖخ٣اصهاٖ ،باعة ًٖ حصجُ٘ وبب٣اء للمماعؾاث الخمُحزًت يض اليؿاء في الضو٫
الٗغبُت.
ٞبضال ؤن جهضع َظٍ الىزاث ٤مً ؤظل جصخُذ الىٓغة خى ٫صوع اإلاغؤة في الخُاة
الٗامتٞ ،مً اإلااؾ ٠ؤن ج ٘٣هي ألازغي ،جدذ جإزحر ألا٩ٞاع الغظعية التي ٢امذ م٘ مغوع
الٗهىع بخ٣لُو صوع وم٩اهت اليؿاء في الضو ٫الٗغبُت (ؤلاؾالمُت) ٞدحن ٦ما عؤًىا ،ق٩ل
ؤلاؾالم زىعة خُ٣ُ٣ت باليؿبت لخ٣ى ١اإلاغؤة التي اٖتر ٝلها بها ال٣غآن والؿىت.
ومً َىا هدؿاء ًٖ ٫الضوع الظي لٗبخه الٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغاٖ ٝىض وي٘
ال٣ىاهحن الٗغبُت؟
ل٣ض ّ
خملذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالم مؿاولُت الىيُٗت ٚحر الٗاصلت والخمُحزًت
التي حٗاوي مجها اليؿاء في َظٍ الضو ،٫بِىما الؿبب الخ٣ُ٣ي في طلٖ ٪اثض بلى مماعؾاث
اظخماُٖت وز٣اُٞت ؾاثضة في بٌٗ الضو ٫ؤلاؾالمُت ًّضٖىن بإن طل ٪ؤؾاؾه ؤلاؾالم،
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وَٛخىمىن الٟغنت للخمُحز بحن اليؿاء والغظا ٫ختى في الٗ٣ىباث اإلا٣غعة لىٟـ ألاٗٞا٫
1
ؤلاظغامُت.
ٞألؾباب مخٗضصة ومدكٗبت ؾاص اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت ٖغ ٝاظخماعي ال ً٣ىم ٖلى
ؤي حكغَ٘ صًجيٚ ،حر ؤهه ٢ض ًدمل مً الٟٗالُت ما ٌؿاوي ؤو ًٟى ١الىو اإلا٣ضؽ
الهغٍذٞ ،لم ًخًمً ال٣غآن مشال ؤًت صٖىة لخغمان اإلاغؤة مً خ٣ى٢ها الؿُاؾُت ل٨ىه
2
َى الكاج٘.
ومً ظهت ؤزغيً ،دؿاء٢ ٫اؾم ؤمحن  " :إلااطا ًًً اإلاؿلمحن بإن َظٍ ألاٖغا ٝال
جخٛحر وال جخدى ٫وؤهه ًجب ؤن ًدخٟٓىا بها ؤبضًا ؟ إلااطا ًسً٘ لها م٘ ؤن ؤلاؾالم ًدب
الخُٛحر والخدى٫؟ وًٍُ ،٠مً اإلااؾ ٠ؤن ججخاح ؤٖغا ٝالخًاعاث التي ٚؼث الضو٫
ؤلاؾالمُت ُ٢م وٖاصاث َظٍ الضو ٫التي ويٗذ اإلاغؤة في م٩اهت لم جًٗها مً ٢بلها ؤي
3
خًاعة ؤزغي".
وفي هٟـ اإلاٗجى ً٣ى ٫مدمض الخىٟي ؤن " ما ًسضف ٦غامت ؤلاوؿان بهٟت ٖامت،
وألاٖغا ،ٝوفي
و٦غامت اإلاغؤة بهٟت زانت َى بلٛاء بوؿاهُتها في الٗاصاث والخ٣الُض
الاظخمإ والش٣اٞت وفي الا٢خهاص والؿُاؾت وفي ال٣ىاهحن الٗامت والسانت  ...باؾم
الُٗ٣ضة في ال٨شحر مً ألاخُان ،وٍخجؿض بلٛاء ؤلاوؿاهُت في الىٓغة الضوهُت التي جخجؿض
في الخٗامل م٘ اإلاغؤة ٖلى ؤنها صون مؿخىي الغظل ابخضءا بماؾؿت ألاؾغة واهتهاء بال٣ىاوين
4
ومغوعا باإلاماعؾت الُىمُت للمجخم٘ ختى وان ٧ان َضا الغظل مٗخىَا".
ول٣ض ٖبرث اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة في ٖضة مىاؾباث ٖىض
الخٗلُٖ ٤لى ال٣غاعاث الضوعٍت للضو ٫ألاَغاٞ ٝحها٢ ًٖ ،ل٣ها خى ٫اللجىء الضاثم مً
٢بل الضو ٫ؤلاؾالمُت بلى مباصت ؤلاؾالم والسهىنُاث الش٣اُٞت مً ؤظل جبرًغ الخسل٠

1 Sommet de la femme arabe, op. cit.
 2ػَٗىع ٖلحن الخدلُل الىٟسخي للظاث الٗغبُت ،صاع الُلُٗت بحروث ،1977م .99
3 Kassem Amin, extrait de la libération de la femme, 1899, dans la revue SOU'AL, op. cit. p. 15.
 4مدمض الخىٟي  ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
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في ويُٗت اإلاغؤة م٣اعهت م٘ الخُىع الٗام للمجخم٘ ،وؤونذ ٖلى وظه الخدضًض  " :باجساط
1
ؤلاظغاءاث الالػمت ل٩ي ال حٗغ٢ل ألاٖغا ٝالضًيُت والش٣اُٞت جغُ٢ت اإلاغؤة في اإلاجخم٘".
ؤما الخهُلت الجهاثُت للماجمغ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بُِٟىاٞ ،ل٣ض قضصث ٖلى " :
الً٣اء ٖلى الخدحز ال٣اثم ٖلى الجيـ في ب ٢امت الٗض ٫وبػالت ؤي جًاعب ًم ً٨ؤن ًيكا
بحن خ٣ى ١اإلاغؤة وآلازاع الًاعة اإلاترجبت ٖلى بٌٗ اإلاماعؾاث الخ٣لُضًت ؤو الٗغُٞت،
2
والخٗهب الش٣افي والخُغ ٝالضًجي"...

املجدث الثاوي:
ثمظً الدوٌ إلاطالمُة بخصىصُتها الثلافُة والدًيُة
جمـ ؤلاقاعة بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤ و اللجىء بلحها في ٧ل الً٣اًا اإلاخٗل٣ت باليؿاء
صازل ألاؾغة خؿب بٌٗ ال٨خاب بمبضؤ ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،3لظا ٞةن ؤلاق٩الُت التي
ؾُضوع خىلها الى٣اف في ال٣ٟغاث ال٣اصمتَ ،ى مٗغٞت ما بطا ٧ان باؾخُاٖت الضو٫
ؤلاؾالمُت الاخخجاط بسهىنُاتها الضًيُت ،لٗضم الامخشا ٫لبٌٗ مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان
بهٟت ٖامت وخ٣ى ١اإلاغؤة بهٟت زانت ،زهىنا وؤن َظٍ اإلاباصت جُمذ ألن ج٩ىن
ٖاإلاُت ؟
وؾى٣ؿم َظا اإلابدض بلى مُلبحن:
اإلاُلب ألاو :٫الاٖترا ٝالٗالمي بد٣ى ١ؤلاوؿان
اإلاُلب الشاوي :جمؿ ٪الضو ٫ؤلاؾالمُت بسهىنُاتها

1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes: Algérie, paragraphes 7173.
 2ؤهٓغ الجؼء ( 3ط) جدذ ٖىىان "ج٩اٞا اإلاغؤة في اإلاغ٦ؼ وفي خ٣ى ١ؤلاوؿان".
3 Hafidha Chekîr, op. cit.
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املؼلل وٌ:
الاكتراف اللاملي بدلـىق إلاوظان
هغٍض في َظا الٟغٕ بل٣اء الًىء ٖلى مبضؤ ؤؾاسخي ظضا لخد ٤ُ٣الخماًت الضولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان وَى مبضؤ "ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان " مً زال ٫الخُغ ١إلاٟهىمه ،زم
البدض في مضي جد٣ُ٣ه ٖلى ؤعى الىا ،٘٢لىٗغى في ألازحر مى ٠٢الضو ٫الٗغبُت مىه.

اللسق وٌ:
ملهىم كاملُة خلىق إلاوظان
ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان َى مبضؤ َام ظضا ًىظه َغٍ٣ت الىٓغ بلى خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت ،ومٟاصٍ ؤن ٧ل خ٣ى ١ؤلاوؿان بما ٞحهم خ٣ى ١اإلاغؤة ،جخجاوػ
وجٟى ١الخضوص الؿُاؾُت ،الجٛغاُٞت ،اللٛىٍت وختى الضًيُت والش٣اُٞت ُٞهبذ المظخم٘
1
الضولي ؾاخت لخُبُ ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ٞخٗغٍ ٠خ٣ى ١ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ ٌؿلم مىظ البضاًت بٗاإلاُت خ٣ى١
ُ
ؤلاوؿان ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٧اهذ ؤو ٫وزُ٣ت صولُت حٗجى بد٣ى ١ؤلاوؿان ،جدذ اؾم
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
وجغظ٘ َظٍ الدؿمُت بلى ال٨ٟغة التي مٟاصَا بإن ؤلاوؿان َى هٟؿه خُشما ٧ان
وخُشما وظضٞ ،بالخالي ًجب ؤن ًخمخ٘ بىٟـ الخ٣ى ١والخغٍاثٞ ،ىهذ اإلااصة ألاولى مً
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان:
" ًىلض ظمُ٘ الىاؽ ؤخغاعا مدؿاوًٍ في ال٨غامت والخ٣ى ،١و٢ض وَبىا ٖ٣ال ويمحرا
وٖلحهم ؤن ٌٗامل بًٗهم بًٗا بغوح ؤلازاء".

1 Nations Unie, discrimination à l‗égard des femmes, la convention et le comité, op. cit., p IV, Gertrude Mongelle, op. cit.,
p 6, Jean Rivera, les libertés publique, Puf, Tome 1, 1984, p 109.
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وخؿب  René Cassinؤخض وايعي َظا ؤلاٖالن " ٞةن الخ٣ى ١اإلاًمىهت في َظا
ؤلاٖالن هي ٖاإلاُت مً خُض الىحي ،الامخضاص ،اإلادخىي ،مجا ٫الخُبُ ،٤ال٣ىة ٞ ...هي تهخم
1
مباقغة بد٣ى ١ال٩اثً البكغي مهما ٧ان اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه".
وٍ٣ى " :Jean Rivera ٫في ٖم ٤مٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿانَ ،ىا ٥خضؽ بٗضم بم٩اهُت
2
الاهخ٣ام مً ال٩اثً البكغي في ؤي بِئت اظخماُٖت ٧ان".
ٞالٗاإلاُت جدض ٖلى اهه في ؤي م٩ان وظضها ًجب الىٓغ بلى ؤلاوؿان ٦ةوؿان ،وٖلى
َظا ألاؾاؽ ً٣ى ":Frédéric Sudre ٫بن ؤلاٖالن الٟغوسخي لؿىت  1789لِـ بٖالها
مىظها للمىاَىحن اٞ٫غوؿُحن  ،ِ٣ٞوبهما ل٩ل " بوؿان" مهما ٧اهذ ظيؿِخه ،الغٗ٢ت
3
الجٛغاُٞت التي ٌِٗل ٞحها"...
وفي َظا الؿُا٦ ١ظل ،٪جىو ال٣ٟغة  6مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث  " :بن
الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت ،وبط جً٘ ههب ُٖىحها مباصت ال٣اهىن الضولي التي
ًخًمجها مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،مشل  ..اًالء الاخترام واإلاغاٖاة الٗاإلاُحن لخ٣ى ١ؤلاوؿان
وللخغٍاث ألاؾاؾُت للىاؽ ظمُٗا".
والجضًغ بالظ٦غَ ،ى ؤن ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٢ض ؤزضث صٗٞت ٦بحرة مً زال٫
اإلااجمغ الٗالمي الشاوي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الظي اوٗ٣ض بُِٟىا في الٟترة مً  14بلى 15
ًىهُى/جمىػ  ،1993بدُض صاٗٞذ الضو ٫الٛغبُت ًٖ ٖمىمُت وٖاإلاُت مٟهىم خ٣ى١
ؤلاوؿان وهجخذ في الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت اإلااجمغ ٖلى مبضؤ الٗاإلاُتُٞ ،ىو الجؼء
الشاوي ال٣ٟغة ألاولى مً الخهُلت الجهاثُت لهظا اإلااجمغ ٖلى ؤهه  " :ال ج٣بل الُبُٗت الٗاإلاُت
لهظٍ الخ٣ى ١والخغٍاث ؤي ه٣اف".

1 René Cassin, l'homme sujet de droit international et la protection universelle de l'homme, Mélange George Scèlle, la
technique et les principes du droit public, LGDJ, 1950, Tome 1, p 77, in Frédéric Sudre, op. cit. p 41.
2 Jean Rivera, Rapport général, les droits de l'homme droits collectifs ou droits individuels? LGDJ, 1980, p 23.
3 Frédéric Sudre, op. cit. p 41.
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وٍٟهم مً َظٍ ال٣ٟغة بإهه مهما ٧ان َىا ٥جماًؼ بحن لٛاث وج٣الُض وز٣اٞاث
مسخل ٠ألاظىاؽٞ ،ةن ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان هي يغوعة جىي٘ ٞى٧ ١ل الاٖخباعاث ألن
خ٣ى ١ؤلاوؿان ٦ما ً٣ى ٫مدمض ٖال ٫سخي هانغ " لِؿذ مً ازخهام صولت مُٗىت
1
وبهما مً ازخهام مجمىٖت الضو."٫
وم٘ َظا ٌك ٪٨البٌٗ في ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ما ص ٘ٞبىا للدؿائ ٫خى ٫ما بطا
٧اهذ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖاإلاُت ؤو حؿحر هدى الٗاإلاُت؟

اللسق الثاوي:
خلىق إلاوظان كاملُة أو جظعى إلى اللاملُة؟
ٌٗخبر البٌٗ بإن مٟهىم ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٚحر م٣بى ٫ومٗتر ٝبه مً ٢بل
الجمُ٘ٞ ،د٣ى ١ؤلاوؿان لم جخىنل بٗض بلى الٗاإلاُت التي ًضٖىنها ألنها جىاظه مك٨الث
خُ٣ُ٣ت هٓغا الزخال ٝالش٣اٞاث ومٗاًحر الُ٣م وألازال ١بحن الضو ٫وألامم.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ً٣ى " Patrick Waschmanne ٫ؤهه مً ألاخؿً الاٖترا ٝبإن
2
خ٣ى ١ؤلاوؿان لِؿذ ٖاإلاُت بل مىظهت ل٩ل ٧اثً بكغي مً صون جمُحز".
ٞةطا هٓغها بلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى ؤنها جل ٪الخ٣ى ١التي جىلض م٘ ال٩اثً البكغي
مهما ٧ان ظيؿه ؤو اهخماثه الٗغقيٞ ،إُ٦ض هي خ٣ى ١لهُ٣ت بصسهه وٖاإلاُت بل
و٧ىهُت ،ؤما بطا هٓغها بلحها ٖلى ؤنها جل ٪الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الىزاث ٤الضولُت
3
ٞهي مً َظا اإلاىُلٚ ٤حر ٖاإلاُت ،وبهما ٚغبُت اإلايكإ ؤو اإلاهضع.

1 Mohamed – Allal Sinaceur, Islam et droit de l‗homme, dans les dimensions universelles des droits de l‗homme,
volume I, publié avec le concours de l‗UNESCO, Bruxelles 1990, p 149.
2 Patrick Waschmanne, les droits de l'homme, connaissance du droit, 2ème édition, Dalloz, 1995, p45.
 3عاظ٘ في طل ٪ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  14ـ .15
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وفي هٟـ اإلاٗجى٣ً ،ى " Frédéric Sudre ٫بن ؤلاٖالن الٗالمي من نى٘ ٚغري بُغٍ٣ت
اهٟغاصًت والخإُ٦ض ٖلى الٗاإلاُت َى الخإُ٦ض ٖلى ؤن اإلاٟهىم الٛغري مٟهىم ٖالمي ،وَظا
الٛغري européo occidental-o-
ٖباعة ًٖ بقبإ لإلخؿاؽ بالخٟى ١ألاوعوري-
1
".centrisme
وٍا٦ض ٖلى َظا  Augustin Macheretبدُض ً٣ى " : ٫في الهغإ مً ؤظل خماًت
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ال ٌؿخُ٘ الٛغبُىن ججاَل خ٣ُ٣ت وظىص َظٍ اإلاٗاعيت٦ ،ما ًجب ؤن
ًخجىبىا الب ٌٛالٗغقي " "ethnocentrismeؤو ؤلاًضًىلىجي ؤو الش٣افي ٖىض البدض في
2
ؤؾباب ٖضم اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان في بٌٗ اإلاىاَ ٤الجٛغاُٞت.
بالٟٗل حٗ٨ـ الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الىٓغة الٛغبًت في مجاالث ٖضًضة،
الؾُما مجا ٫اإلالُ٨ت الٟغصًت ،الخ ٤في اإلاٗخ٣ض الخ٣ى ١اإلاغجبُت بالؼواط ،مٟهىم
ألاؾغة...
ؤي ٠بلى طلٞ ٪ةن بٌٗ اإلاىا ٠٢التي جخبىاَا مىٓماث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الؾُما
مىٓمت الٟٗى الضولُت التي ٌٗخبرَا البٌٗ بمشابت " الًمحر الٗالمي الظي ًغا٢ب خ٣ى١
ؤلاوؿان" ،مىا ٠٢مخدحزة للىٓغة الٛغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وٍؼصاص َظا الخدحز بضعظت
3
الخمضص التي ًإزظَا اإلاٟهىم لضي عئوؽ اإلاىٓماث اإلاٗىُت باإلاىيىٕ.
ومً َىا هدؿاءً ٠ُ٦ ٫م ً٨الاصٖاء بىظىص مٟهىم ٖالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وهدً
وٗلم بإن ؤٚلبُت الىزاث ٤الضولُت هي زمغة ْغو ٝث اعٍسُت ٚغبُت مخجاَلت زهىنُاث
الش٣اٞاث والخًاعاث الباُ٢ت؟
ؤبٗض مً طلٞ ،٪ةن الضو ٫الٛغبُت هٟؿها جغ ٌٞاخترام بٌٗ خ٣ى ١ؤلاوؿان
"الٗاإلاُت" ٞل٣ض وعص في ال٣ٟغة ألازحرة مً صًباظت اجٟاُ٢ت خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان
1 Frédéric Sudre, op. cit. p 42.
2 Augustin Macheret, préface, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg, Suisse 1984, p10.
 3ؤخمض مؿلماوي ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في لُبُا خضوص الخُٛحر ،صعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ع٢م

 ،1مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى١

ؤلاوؿان ،ال٣اَغة  ،1999م .20
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والخغٍاث ألاؾاؾُت ألاوعوبُت بإن خ٩ىماث الضو ٫ألاوعوبُت " التي جدثها عوح واخضة ولها
جغار مكتر ٥مً اإلاشل والخ٣الُض الؿُاؾُت واخترام الخغٍت وؾُاصة ال٣اهىن (٢ض ٖؼمذ)
ٖلى اجساط الخضابحر ألاولُت الُٟ٨لت بخد ٤ُ٣الًمان الجماعي لجلع الخ٣ى ١اإلاىهىم
ٖلحها في ؤلاٖالن الٗالمي".
وٖلى َظا ألاؾاؽٞ ،ةهه مً خ ٤الضو ٫التي لم حكاع ٥في وي٘ َظٍ الىزاث ٤ؤن
جدترم وجُب ٤ال٣ىاٖض التي ال ججضَا مسالٟت لخ٣الُضَم الغاسست ،ختى ولى ٧اهذ َظٍ
الخ٣ىٚ ١حر ٢ابلت للخهغ.ٝ
وخؿب ٞ Nicolas Politisةن ؤؾاؽ اإلاك٩ل ًغظ٘ بلى َغٍ٣ت وي٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن
الضولي بدُض " ويٗذ بُغٍ٣ت لم جغاعى ٞحها ؤٞا ١خ٣ى ١ؤلاوؿان ٪ٞ ،اهذ الضولت طاث
الؿُاصةٖ ،باعة ًٖ ٟ٢و مً خضًض باليؿبت لغٖاًاَا ،ال جم٨جهم الاجها٢ ٫اهىهُا م٘
"ٞ ،ى٣ٞا للمٟهىم الخ٣لُضي لل٣اهىن الضولي
الساعط بال مً زالً٢ ٫بان يُ٣ت
والٗال٢اث الضولُتٞ ،ةن مؿإلت خ٣ى ١ؤلاوؿان هي مً الازخهام اإلاُل ٤للضولت،
بدُض ً٩ىن الخا٦م َى ا إلاؿئى ًٖ ٫خماًتها ،ؤي ٠بلى طلٞ ٪ةن ُٚاب الصسهُت
الضولُت لألٞغاص ٖامال ؤزغ ٌُٗ ٤مً الىاخُت الىٓغٍت ال٣اهىن الضولي ٖلى الاَخمام
1
باإلاهالر الٟغصًت.

اللسق الثالث:
مىكف الدوٌ إلاطالمُة مً كاملُة خلىق إلاوظان
حك ٪٨الضو ٫ؤلاؾالمُت بهٟت ٖامت في ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ألن ألاؾاؽ ال٣اهىوي
لهظٍ الٗاإلاُت واإلاخمشل في الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿانً ،دخىي ٖلى بٌٗ اإلاباصت
اإلاىاً٢ت للمباصت ولل٣ىاهحن ولألٖغا ٝؤلاؾالمُت.

1 Frédéric Sudre, p 24.
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ول٣ض ص ٘ٞطل ٪بهظٍ الضو ٫بلى ٖضم الكٗىع باعجباَها بهظٍ الىزاث ٤زانت وؤنها لم
حكاع ٥في ويٗها مً ظهت ،وأل نها لِـ ٖلحها ؤي وٗ٢ت ؤو ؾلُت بد٨م وٞائها لإلؾالم مً
1
ظهت ؤزغي.
وفي ٖضة مىاؾباث ٖبر ممشلحن الضو ٫ؤلاؾالمُت ؤمام ألامم اإلاخدضة ًٖ الازخالٞاث
ال٣اثمت بحن الىٓغة الٛغبُت والىٓغة ؤلاؾالمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿانٟٞ ،ي َظا اإلا٣ام٣ً ،ى٫
ممشل بًغان في ؾىت  ،1982ؤمام لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان:
" بن ؤلاٖالن الٗالمي والٗهضًً الضولُحنَ ،ما هخاط الضو ٫الٛغبُت اللُبرالُت بالضعظت
ألاولىٟٞ ،ي جاعٍش جبىحهم ٧ان ٌك٩ل ألاهٓمت الاؾخٗماعٍت الامبرًالُت الٛغبُت ؤٚلبُت
اإلاجخم٘ الضولي ،ول ً٨ألاٚلبُت الخالُت مك٩لت مً صو ٫خضًشت اليكإة مً ال٣اعة
ؤلاٝعٍُ٣ت وألاؾُىٍت جخمخ٘ "بمسؼون" وبعر ٞلؿٟي بًضًىلىجي وز٣افي ٖغٍ ،٤وٖلى َظا
ألاؾاؽً ،جب حٗضًل ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ألهه وزُ٣ت ٖلماهُت وٚغبُت،
وبخال ٫مدله وزُ٣ت صولُت ؤزغي ج٩ىن م٣بىلت ٖاإلاُا ،وبالخالي ٌؿهل جُبُ٣ها ٖاإلاُا،
وٖلى الضو ٫الٛغبُت الخسلي ٕ ن جصبتها بالش٣اٞت الخ٣لُضًت والؿعي مً ؤظل وي٘ هٓغة
2
ظضًضة في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان".
ؤما الضو ٫الٗغبُتٞ ،ل٣ض ٧اهذ م٣ؿمت ُٞما ًسو ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،زم اج٣ٟذ قِئا ٞكِئا ٖلى الٗهضًً الضولُحن وٖلى الٗاإلاُت التي جىاقض بها
وزاث ٤ألامم اإلاخدضة لخ٣ى ١ؤلان ؾان ،ول ً٨م٘ َظا بُ٣ذ ٖىضَم هىٕ مً اإلاماوٗت
3
والخظع.
وٍغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى هو ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في خض طاجه ،بدُض
جبحن لهظٍ الضو ٫في بضاًت ألامغ بإن َظٍ الىزُ٣ت مخٗاعيت م٘ حٗالُم ؤلاؾالم ،ألن مهضع
وظىص الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها ٞحها لِـ بلهُا وبهما َى مىبش ًٖ ٤بعاصة الجمُٗت الٗامت
1 Peggy Hermann, op. Cit.
2 Ibidem.
3 Paul Tavernier, l'ONU et l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, revue trimestrielle des droits de
l'homme, 31, 1997, pp. 379-393.
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لألمم اإلاخدضة ،ول ً٨في اإلا٣ابل ،بن ال٨غامت اإلاُل٣ت التي ٦غؾتها َظٍ الىزُ٣ت ،اٖتر ٝبها
ؤلاؾالم لإلوؿان مىض ٖهىع ٢ضًمت ،ما ظٗل َظٍ الضو ٫ج٣بل بها جضعٍجُا ب ٌٛالىٓغ
1
ًٖ مهضعَا ؤلاؾالمي ؤم ال.
وبمىظب زُاب ؤل٣اٍ ألامحر البدغًٍ ي ،الكُش خمض بً ِٖسخى آ ٫زلُٟت بمىاؾبت
الُٗض الغاب٘ والسمؿحن لإلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤ٦ض بإن َظا ؤلاٖالن الظي
٢بلذ به قٗىب صو ٫الٗالمً ،خًمً اإلاباصت الٗغًٍت لخماًت وجغُ٢ت خ٣ى ١ؤلاوؿان
في ٧ل الضو ٫وفي ٧ل اإلاجاالث ،وَك٩ل َغٍ٣ا مىخضا جدبٗه ٧ل الكٗىب وألا مم بهضٝ
2
حصجُ٘ الاٖترا ٝوالضٞإ ًٖ َظٍ الخ٣ىٖ ،١لى مإوي مً ؤي جمُحز ؤو ْلم".
وَٗخبر َظا الخهغٍذ اٖتراٞا نغٍدا وعؾمُا مً ٢بل صولت البدغًٍ بٗاإلاُت خ٣ى١
ؤلاوؿان في ٧ل اإلاجاالث مً صون جدضًض ،واإلااؾ ٠ؤن ً٩ىن مشل َظا السُاب مجغص
قٗاعاث ًغٗٞها ٢اصة الضو ٫الٗغبُت مً صون الكٗىع بااللتزام بدىُٟظ وجدَ ٤ُ٣ظٍ
الٗاإلاُت ،بط ٦ما عؤًىا ؤويإ اإلاغؤة في البدغًٍ لِؿذ بدالت ظُضة ،الؾُما ٖلى ؤعى
الىا.٘٢
ومً ظهت ؤزغي ،ونٟذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في مهغ ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١
3
ثار بوؿاوي ".
ؤلاوؿان ،والٗهضًً الضولُحن لٗام  1966بإنهم " ع
ؤما اإلاُشا ١الٗغري لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞخىو صًباظخه ٖلى جمؿ ٪الضو ٫الٗغبُت
باإلٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والٗهضًً الضولُحن السانحن بالخ٣ى ١اإلاضهُت
الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الاظخماُٖت والش٣اُٞتٞ ،دحن حؿ٨ذ ًٖ ط٦غَم ؤلاٖالهاث
ؤلاؾالمُت اإلاسخلٟت.

1 Peggy Hermann, op. Cit.
2 Comité contre la torture, examens des rapports présentés par le Bahreïn, C/47/add.4 octobre 2004, paragraphe 41.
 3عاظ٘ خ٨م اإلاد٨مت في الًُ٣ت ع٢م  47لؿىت  ١ 17صؾخىعٍت ،ظلؿت ً 4ىاًغ٧/اهىن زاوي  ، 1997الجغٍضة الغؾمُتٖ ،ضص  3في
ً 16ىاًغ٧/اهىن زاوي  ًٖ ،1997الض٦خىع ؤخمض ؤبى الىٞا ،مؿاثل ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضولُت في ؤخ٩ام الً٣اء اإلاهغي،
اإلاجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن الضولي ،1997 ،م  233ـ .290
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وفي ال٘ مىم بن الضو ٫ؤلاؾالمُت ال جغ ٌٞمبضؤ ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت
ُُٗ٢ت ،وبهما ججٗله وؿبُا ،بدُض لم حك ٪٨في ألاَضا ٝالتي جغٍض جد٣ُ٣ها َظٍ
الىزاث ٤الضولُت واإلاخمشلت في "اإلاشل اإلاكتر٦ت التي ًجب جد٣ُ٣ها " ٖلى خض حٗبحر هو
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وٖلى الغٚم مً الخٟؿحراث والخُبُ٣اث اإلاسخلٟت لهظٍ
الىزاثٞ ،٤ةن الضو ٫ؤلاؾالمُت ال ػالذ جغي في َظٍ الىزاثُ٢ ٤ما ًجب الالتزام بخد٣ُ٣ها
1
وجُبُ٣ها.
ٞد٣ى ١ؤلاوؿان ٚحر مغٞىيت مً خُض اإلابضؤ ،وبهما مغٞىيت مً خُض بصماظها
٧لُا ومً خُض َغٍ٣ت جٟؿحرَا ،زانت وؤن الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالم ًت حٗخبر بإن ؤلاؾالم
في خض طاجه هٓام ٧امل لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ٗٞاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان مٗغيت بلى الانهُاع ؤمام ؤلاؾالم الظي في هٟـ الى٢ذ َى
مؿامذ وقامل ومهُئا لخىُٓم ٧ل مجاالث ؤلاوؿان الؾُما اإلااصًت والغوخُت والضًيُت
والؿُاؾُت ،زانت وؤن الضو ٫ؤلاؾالمُت حٗخبر بإهه مً اإلاٟغوى ؤن ً٩ىن ؤلاؾالم مً
ًُالب بالٗاإلاُت.
وَظا ًىضر ؾبب جٟؿحر الضو ٫الٗغبُت للىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي جىاقض
2
بالٗاإلاُت ٖلى يىء ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وؤمام َظا الجضا ٫الُٗ٣م ًدؿاءَ " Augustin Macheret ٫ل ٖاإلاُت خ٣ى١
ؤلاوؿان هي خلم الض و ٫الٛغبُت التي جخجاَل الش٣اٞاث الباُ٢ت وهمِ خُاتهم؟ ً٩ىن
الجىاب ٖلى َظا الؿاا ٫بالىٟي بطا اٖخبرها بإن ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان َى َض ٝفي خض
طاجه جد٣٣ه ٧ل اإلاجخمٗاث م٘ بٌٗ ،وٖلى َظا ألاؾاؽٞ ،ةن ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١

1 Antonio Cassese, les droits de l'Homme sont-ils véritablement universels? Revue universelle des droits de l'homme,
1989, Vol.1, p.13-18.
2 Peggy Hermann, op. Cit.
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ؤلاوؿان مجغص هُ٣ت اهُال ،١وختى بطا ٧ان اإلاٟهىم الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٚحر مد،٤٣
1
ٞةهه ال ًم ً٨هٟي وظىص خ٣ى ١بوؿان ٖاإلاُت.
بالٟٗل َىا ٥بظمإ صولي خىٖ ٫اإلاُت " الىىاة الهلب " "  "noyau durالظي ٌك٩ل
الخض ألاصوى اإلالؼم في ٧ل م٩ان وػمان وْغو ،ٝبدُض جضعٍجُا ْهغ َظا الىىاة مً الُ٣م
والخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها مً ٢بل ٧ل الضو.٫
والىىاة الهلب لخ٣ى ١ؤلاوؿان خؿب  Frédéric Sudreهي " :خ٣ى ١ماؾؿت،
ملخه٣ت بال٨غامت ؤلاوؿاهُتٚ ،حر ٢ابلت للخىاػ ٫مبيُت ٖلى ُ٢م مىظىصة مبضثُا في ٧ل
2
جغار ز٣افي وهٓام اظخماعي".
ٞالىىاة الهلب لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،هي جل ٪اإلاجمىٖت مً الخ٣ى ١اإلاُب٣ت ٖلى ٧ل
ألاشخ ام مهما ٧اهذ الٓغو ،ٝالؼمان واإلا٩ان.
ول ً٨في اإلا٣ابلً ،جب ؤن ال هيسخى مبضؤ آزغ ههذ ٖلُه اإلااجمغاث الضولُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،وَى مبضؤ "ٖضم ججؼثت خ٣ى ١ؤلاوؿان " والظي مٟاصٍ بإهه ال ًم ً٨ججؼثت
خ٣ى ١ؤلاوؿان باٖخباع البٌٗ مجها مهم وبلؼامي وختى ٖالمي ،واؾدبٗاص جُبُ ٤البٌٗ
3
ألازغ ،ألن ٧ل َظٍ الخ٣ى ١مخإنلت بظاث ؤلاوؿان.
ٟٞي َظا ؤلاَاعً ،ىو الجؼء الشاوي ال٣ٟغة الشالشت مً الخهُلت الجهاثُت للماجمغ
الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بُِٟىا ٖلى ؤن " ظمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان كاملُة وغير كابلة
للحجصئة ومترابُت ومدكاب٨ت  ...وفي خحن ؤهه ًجب ؤن ثوي٘ في الاٖخباع ؤَمُت السانُاث
الىَىُت وؤلا٢لُمُت ومسخل ٠السلُٟاث الخاعٍسُت والش٣اُٞت و الدًيُةٞ ،ةن مً واظب
الضو ،٫بهغ ٝالىٓغ ًٖ هٓمها الؿُاؾُت الا٢خهاصًت والش٣اُٞت ،حٗؼٍؼ وخماًت ظمُ٘
خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ".

1 Augustin Macheret, préface, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg, Suisse 1984, p10.
2 Frédéric Sudre, pp. 91-94.
3 Peggy Hermann, op. Cit.
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وؤمام نغامت مسخل ٠وزاث ٤ألامم اإلاخدضة بإن جدترم خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖاإلاُا هدؿاء٫
ًٖ مضي بم٩اهُت الضو ٫ؤلاؾالمُت الاخخجاط بخمحزَا الش٣افي والضًجي في مىاظهت َظا
اإلابضؤ ألاؾاسخي؟
املؼلل الثاوي:
ثمظً الدوٌ إلاطالمُة بخصىصُاتها
خؿب ٞ Antonio Cassesseةن " خ٣ى ١ؤلاوؿان لِؿذ  ِ٣ٞمدترمت بُغٍ٣ت
مسخلٟت مً ٢بل مسخل ٠الضو ،٫وبهما مهممت ٦ظال ٪بُغٍ٣ت مسخلٟت وؤن الجهض
الٗالمي لخىخُض خ٣ى ١ؤلاوؿان لم ٌِٗ زماعٍ بٗض وَظا عاظ٘ لٗضة ؤؾباب وهي:
 َىا ٥ازخالٖ ٝمُ ٤في جهىع خ٣ى ١ؤلاوؿان، َىا ٥ازخال ٝآزغ مغجبِ بالش٣اٞاث وألاصًان اإلاسخلٟت، َىا ٥ازخال ٝؤؾاؾُا واإلاخمشل في الالتزام بالخُبُ ٤الهاعم لالجٟاُ٢اث1
الضولُت".
مً زالَ ٫ظٍ الى٣اٍ الشالر ؾيؿخٗغى في ال٣ٟغاث الخالُت زهىنُت الضو٫
ؤلاؾالمُت وجمؿ٨ها بخمحزَا الضًجي:

اللسق وٌ:
الحصىزات املخحللة لحلىق إلاوظان
خؿب بٌٗ ال٨خا ب الٛغبُىنٞ ،ةن مهضع خ٣ى ١ؤلاوؿان ًغظ٘ بلى الخًاعة
الُىهاهُت ال٣ضًمت ،ؤما ال٨خاب اإلاؿلمحن ٞهم ًهغون ٖلى ؤن مهضع مباصت خ٣ى١

1 Ibidem.
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ؤلاوؿان َى ؤلاؾالم ،وجم ه٣لها بلى الٛغب ًٖ َغٍٚ ٤ؼو ؤهضلؿُا ٖبر الخغوب
1
الهلُبُت.
ٞى٣ٞا للخهىع الٛغريٞ ،ةن مٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان ٢ض ولض في الٛغب٩ٞ ،ان طل ٪في
مجا ٫ال٨ٟغ ال٣اهىوي والؿُاسخي ابخضءا مً ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ في اهجلترا وٞغوؿا
والىالًاث اإلاخدضة.
ٞإصث ٦خاباث ٖضص مً الٟالؾٟت و٣ٞهاء ال٣اهىن ؤمشا ٫ظغوؾُىؽ ولى ٥ومىدؿُ٨ى
وظُٟغؾىن بلى ْهىع هٓغة ظضًضة لُبُٗت ؤلاوؿان ،وهي الىٓغة التي ٢اصث بلى
اإلاؿلماث ألاؾاؾُت في بٖالن الاؾخ٣ال ٫وفي بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاًَ والتي ج٣ى٫
" زل ٤الىاؽ ظمُٗا مدؿاوًٍ  ...مؼوصًً بد٣ى ١ال ًم ً٨به٩اعَا  ...مً بُجها خ ٤الخُاة
2
والخغٍت وخ ٤الؿعي لخد ٤ُ٣الؿٗاصة".
وبطا ٧ان ال٣غهان الؿاب٘ ٖكغة والشامً ٖكغ ًمشالن اإلاغخلت ا ٫جاعٍسُت التي قهضث
نُاٚت وبلىعة مٟهىم الخ٣ى ١الُبُُٗت لإلوؿان ٣ٞض قهض ال٣غن الٗكغًٍ بؿُا
لىُا ١اإلاٟهىم وجإؾِؿه في مجمىٖت مً الىزاث ٤الضولُتٖ ،لى عؤؾها ؤلاٖالن الٗالمي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ؤما الخهىع ؤلاؾالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،ةهه ًغي ؤلاؾالم ٢ض ٢غع خ٣ى ١ؤلاوؿان
ٖلي هدى ًٟى ١الاججاَاث الىيُٗت التي ٖغٞها ال٨ٟغ ال٣اهىوي ٢ضًما وخضًشا وجٟى١
ٖلحها ...بط قمل ٧اٞت الخ٣ى ١للغظا ٫واليؿاء.
وخؿب بٌٗ ؤههاع َظا الخهىع ٞةن " الٛغب ٢ض صؤب ٖلى الخبجر بىي٘ ٢ىاهحن
وبُاهاث جًبِ مماعؾت ؤلاوؿان لخ٣ى٢ه٦ ،ما ؤهه ًدبجر بالضٞإ ًٖ خ٣ى ١اإلاغ ؤة
ً
ُ
مٗخ٣ضا ؤهه َّ
الؿبا ١بلى َظٍ اإلا٨غماث ،التي ُِّ ٚبذ في ؾلى٥
وخ٣ى ١الُٟل زانت،
اإلاجخمٗاث البكغٍت و٢ىاهُجها وؤٖغاٞها ،و٢ض حٗمض مهىضؾى َظٍ الكٗاعاث وال٣ىاهحن

1 Peggy Hermann, op. cit.
 2ؤخمض مؿلماوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .17-16
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اإلاىٓمت لهظٍ الخ٣ى ١ؤن ًٟ٣ؼوا ٖلى مهاصع ًَمها ومؿبباجه لُجزلىا بمٓلتهم في ؾاح
ُ
1
ؤلاؾالم الظي ٌٗاعى و َّ
ٌكىٍ مىظ ؤن نضٕ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم بما ؤمغ به".
بالٟٗل ل٣ض ؾىي ؤلاؾالم ٦ما عؤًىا ،بحن اليؿاء والغظا ٫مً خُض بوؿاهُتهم
الىاخضة و٦غامتهم في جدمل الىاظباث ومماعؾت الخ٣ى ،١وؤبٗض مً طل ،٪جغي بٌٗ
ال٨خاب ًا٦ضون ٖلى ؤن مسخل ٠اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ٢ض اؽ ج٣ذ مباصئها مً صًيىا
2
الخىُ.٠
٣ُٞى ٫ص  .العجالوي في ٦خابه ٖب٣غٍت ؤلاؾالم في ؤنى ٫الخ٨م  ":3خ٣ى ١ؤلاوؿان في
مهُلر ال٣ٟهاء والؿُاؾُحن هي َظٍ اإلاباصت الغُٗٞت التي حؿمى خغٍت الغظل وخُاجه
وجهىن ٦غامخه وؾمٗخه و٢ض جىاصخى عظا ٫البالص الضًم٣غاَُحن ب٨خابتها في م٣ضمت
الضؾاجحر لُظ٦غَا الىاؽ صاثما وٍ٨غمىَا ...وٍؼٖم الٟغوؿُىن ؤنهم ؤو ٫قٗب ؤوظضَا ...
وهي الخغٍت  -اإلاؿاواة  -ألازىة " ،ألامغٍُ٨ىن ؤًًا ًدىاٞؿىن ٖلى الؼٖم هٟؿه باٖخباع
ؤن الىزُ٣ت ألاولى التي خملذ َظٍ اإلاٟاَُم حٗىص بلى وزُ٣ت بٖالن الاؾخ٣ال ٫ألامغٍ٩ي
بخاعٍش ".1776
وًٍُ ٠في عصٍ ٖلى مشل َظٍ اإلاؼاٖم  " :ؤن ؤلاؾالم َى الؿبا ١في خماًت خ٣ى١
اإلاغؤة ،ل٣ى ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم  " :الىاؽ ؾىاؾُت ٦إؾىان اإلاكِ "" ،ال
ًٞل لٗغري ٖلى ؤعجمي بهما الًٟل بالخ٣ىي "ٞ .اإلؾالم صًً  ...الُ٣م اإلاٗىىٍت  ...وًٖ
طل ٪جهضع حكغَٗاجه وٞغاثًه وثوظهاجه وخضوصٍ و٢ىاٖض في ؾُاؾت الخ٨م وؾُاؾت
اإلاا ٫وفي جىػَ٘ اإلاٛاهم وفي الخ٣ى ١والىاظباث".
ومً ظهت ؤزغي ٞةن لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖضة مهاصع مٗتر ٝبها مً بُجها اإلاهاصع
الضًيُت ،الؾُما الكغَٗت ؤلاؾالمُت باليؿبت للضو ٫ؤلاؾالمُت ،مهما ج ً٨صعظت ووؿبت
اٖخماص الدكغَٗاث الىَىُت لهظٍ اإلاهاصع عؾمُا.

 1مدمض الخىٟي ،اإلاغظ٘ الؿاب.٤
 2ؤهٓغ ص .مدمض عؤٞذ ٖشمان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  33ؤهٓغ ٦ظلMokhatar Aniba, p 10.:٪
 3ص .العجالوي مىحر ،م .35-38
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ومً َظا اإلاىُلٌٗ ٤خبر ؤههاع الخهىع ؤلاؾالمي ،بإن خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم
لِؿذ مىدت مً ؤي شسو مهما ج ً٨م٩اهخه خا٦ما ؤو مكغٖا ؤو مىٟظا  ...وبهما هي
خ٣ى ١واظبت وملؼمت بد٨م مهضعَا ؤلالهي ومً زمٞ ،هي خ٣ى ١ال ج٣بل الخظ ٝؤو
اليسخ ؤو ا٫حٗضًل ؤو الخُُٗل ؤو الخىاػ ... ٫وهي خ٣ى ١ؤبضًت لجمُ٘ بجي ؤلاوؿاهُت ٖبر
1
الؼم٩اهُت ال٩املت.

اللسق الثاوي:
ثمظً الدوٌ إلاطالمُة بخصىصُتها الدًيُة والثلافُة
مً الشابذ ؤن ل٩ل ؤمت خًاعتها وز٣اٞتها وج٣الُضَا وٖاصاتها وؤٖغاٞها وهٓمها التي
٢ض جسخل ًٖ ٠ؤمت ؤزغي  .لظلٞ ٪ان الخٛاًغ الش٣افي ؤو الضًجي ،ؤمغ زابذ ال ًم ً٨به٩اعٍ،
ختى ولى ٧ان له اوٗ٩اؾاث ؾلبُت ٖلى مؿإلت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت.
ٞمٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان مُ٣ض في اإلا٩ان وفي الؼمان بٗضة ٖىامل جاعٍسُت ،ؾُاؾُت
ا٢خهاصًت ،اظخماُٖت ز٣اُٞت وختى صًيُت ،ومً زمٞ ،ةن اإلادخىي الخ٣ُ٣ي لهظٍ الخ٣ى١
2
ً٣بل ٖضة جإوٍالث ٦ما جسخل ٠ؾبل جد٣ُ٣ها.
٦ما ؤن ألامم والكٗىب ٢ض ًخىاٞغ بُجها ٢اؾم مكتر ٥مً الُ٣م والخ٣ى ١والخغٍاث
التي ًجب اخترامها  .وم٘ َظا َىا ٥بٌٗ الازخالٞاث التي ٢ض جخىاظض بسهىم َظٍ
ألامىع.
والجضًغ بالظ٦غ ،ؤن ال٣غآن ال٨غيم ٢ض ؤقاع بلى ٨ٞغة الخٛاًغ بحن ألامم والكٗىب،
ً
َ ٌة
ومجهاظا ﴾ ؾىعة اإلااثضة آلاًت .48
زهىنا في ٢ىله حٗالى ﴿ :ل٩ل ظٗلىا مى٨م ِقغٖت ِ

 1صٖ .مغ نضو ،١صعاؾت في مهاصع خ٣ى ١ؤلاوؿان ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،1995م .39
 2ؤهٓغ مضازلخىا جدذ ٖىىان " خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖاإلاُت ؤو جخجه هدى الٗاإلاُت" ،الُىم الضعاسخي خى ٫مىيىٕ خ٣ى ١ؤلاوؿان في ٖهغ
الٗىإلات ،جىُٓم ظامٗت الجىان وه٣ابت اإلادامحن إلادأٞة الكماَ ،٫غابلـ – لبىان 6 ،ماًى /ؤًاع ٖ ،2005لى مى ٘٢ظامٗت الجىان :
http:// www.jinan.edu.lb
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وٖلُهٞ ،ل٣ض جىخضث الضو ٫ؤلاؾالمُت وصولت الٟاجُ٩ان في اإلاُالبت باخترام جماًؼَم
الش٣افي والضًجي ٖىض وي٘ مسخل ٠الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الؾُما ما حٗل ٤مجها
بدالت ألاشسام وألاخىا ٫الصسهُت.
وفي الىا ،٘٢بن َظا الخماًؼ ٌٗ٨ـ ازخال ٝاإلاجخمٗاث والخهىعاث خى ٫خ٣ى١
ؤلاوؿان ،ومً َظا اإلاىُل ٤ال حؿخىظب ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان خؿب بٌٗ ال٨خاب ،ؤن
2
جدترم وجُب٧ ٤ل الضو ٫مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان بىٟـ الُغٍ٤ة مهما ٧اهذ الٓغو. ٝ
ومً ظهت ؤزغيٞ ،ل٣ض اٖخبر ؤلاٖالن الٗالمي السام بالخٛاًغ الش٣افي الظي جبىاٍ
الُىوؿ٩ى ٖام  ،2001الخٛاًغ الش٣افي محرار مكتر ٥لإلوؿاهُت ،وؤبٗض مً طل٢ ،٪غع َظا
3
ؤلاٖالن في اإلااصة  4مىه ٖلى ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان حك٩ل يماهاث للخٛاًغ الش٣افي.
٦ما ؤ٦ضث الجمُٗت الٗامت لألمم في ٢غاعَا ع٢م  167/58لؿىت  2003خى ٫خ٣ى١
ؤلاوؿان والخٛاًغ الش٣افيٖ ،لى ؤن الخىاع بحن الش٣اٞاث ًثري الٟهم اإلاكتر ٥لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،وؤن الخٗضصًت الش٣اُٞت حٗؼػ الخ٣ى ١الش٣اُٞت.
ومً ظهت ؤزغيٞ ،ل٣ض ظاء في صًباظت مُشا ١الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لالجداص ألاوعوري
(اإلاخمشلت في
لؿىت  2000ؤن الاجداص ٌؿاَم في اإلادآٞت وفي جُىٍغ الُ٣م اإلاكتر٦ت
ال٨غامت ؤلاوؿاهُت ،والخغٍت واإلاؿاواة والخًامً والضًم٣غاَُت وؾُاصة ال٣اهىن ) م٘
اخترام حٛاًغ الش٣اٞاث والخ٣الُض لكٗىب ؤوعبا.
وٕ لُه ٌؿخٛغب وٍغ ٌٞهاصع ٞغظاوي ًٖى مجلـ بصاعة اإلاٗهض الٗغري لخ٣ى١
ؤلاوؿان في جىوـ  ،4مداولت بٌٗ الضوٞ ٫غى َُمىتها الش٣اُٞت ٖلى الضو ٫ألازغي
الؾُما في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بدُض ً٣ى:٫
1 Alya Cherif Chammari, «Un bilan mitigé mais... "no going back"», Fédération international des droits de l‘Homme
<http://www.fidh.org/intgouv/ onu/beij
2 Peggy Hermann, op. cit.
 3ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .125
 4الض٦خىع هاصع ٞغظاوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .2
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" بىظه ٖام ٞإها م٘ السهىنُت التي جاصي لخٗؼٍؼ الهىٍت الٗغبُت صوهما اوٛالٖ ١لى
الظاث بل م٘ السهىنُت في ؾُا ١جٟاٖل زال ١م٘ مىجؼاث الخًاعة البكغٍت ،في بَاع
مكغوٕ للجهًت في الىًَ الٗغري  ....ألانل ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان مؿالت ٖاإلاُت بامخُاػ
ٞالخ٣ى ١اإلاٗىُت جترجب لإلوؿان إلاجغص ٧ىهه بوؿاها ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤي زهاثو،
خُض اإلاؿاواة هي اإلابضؤ ألاؾاؽ الىا ْم إلاٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان  ..لً ً٨غص ٖلى بَال١
نبٛت الٗاإلاُت ٖلى مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان  ..ؤنها لم جيخج مً مكاع٦ت ٞاٖلت للجماٖاث
البكغٍت في نُاٚتها ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ،بل ٧ان للضو ٫الٛغبُت اإلاهىٗت الضوع الغثِسخي في
بلىعتها ،مما ؤيٟى ٖلى الكغٖت الضولُت ُ٢م الخًاعة ال ٜعبُت اإلاهُمىت ٖلى الىٓام
الضولي ..ومً زم اهُىي ؤؾلىب نُاٚتها ٖلى بضوع جىا ٌ٢بحن ههىنها وبحن بٌٗ
الُ٣م واإلاٗاًحر الش٣اُٞت الؿاثضة في مىاَ ٤مسخلٟت مً الٗالم ،وزهىنُت واَ ٘٢ظٍ
اإلاىاَ ٤وجُلٗاتها" ..
ؤما الض٦خىع ؤخمض ؤبى الىٞاءٞ ،ةهه ًض ٘ٞبالخىاع بلى ؤبٗض مً ط ٥ ٫خُىما ً٣ى: ٫
"َظا ؤمغ ٚحر م٣بىٞ ،٫الضو ٫حؿلم بًغوعة اإلادآٞت ٖلى الخٛاًغ اإلاىظىص في الىباجاث
والخُىاهاث ،بل وحؿعى ب٩ل ما جمل ٪إلاى٘ اه٣غاى ألاقُاء اإلاهضصة بااله٣غاى ٞ .لماطا ال
1
جغٍض جل ٪الضو ٫الاٖترا ٝبالخٛاًغ الش٣افي؟
وٍم ً٨الاٖخباع بإن مىٓمت ألامم اإلاخذ صة ٢ض ؤصع٦ذ زهىنُت ٧ل مىُ٣ت ظٛغاُٞت
بدُض هاقضث الجمُٗت الٗامت ٖام  1977اإلاجمىٖاث ؤلا٢لُمُت في بَاع َظٍ اإلاىٓمت
الضولُت الؾخهضاع مىازُ ٤ب٢لُمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،باٖخباع ؤن َظٍ اإلاىازُ ٤جضٖم
خغ٦ت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى نُٗض الٗالمَ ًٖ ،غٍٚ ٤غؾها في البِئت الش٣اُٞت
واإلااؾؿاث ؤلا٢لُمُت ،مما ًىٞغ لها صعظت ؤٖلى مً الٟٗالُت في الضٞإ ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان في الضو ٫اإلاىٓمت بلى اإلاجمىٖاث ؤلا٢لُمُت.
ول٣ض لٗبذ ألاهٓمت ؤلا٢لُمُت وماػالذ جلٗب صوعا ال ٌؿتهان به في مجا ٫حٗؼٍؼ
ٟ٦الت واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ٖلى الهُٗض ؤلا ١لُمي ،وفي جد٤ُ٣

 1ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 123ـ .125
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جالئم وجُبُ ٤الخماًت الٗاإلاُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في الىُا ١ؤلا٢لُمي الاظخماعي والخاعٍخي
1
والش٣افي وؤلاوؿاوي وؤلاًضًىلىجي والٗ٣اثضي السام ب٩ل مىُ٣ت ٖلى خضة.
وَؿخىٟ٢ىا في َظا الهضص ،ال٣غاع الظي نضع في ؾىت  ًٖ 1998مجلـ ظامٗت
الضو ٫الٗغبُت والظي ًٌٕ السُىٍ الاؾترقاصًت في مجا ٫وي٘ مٗاًحر لٗاإلاُت خ٣ى١
ؤلاوؿان ،جإزظ في الاٖخباع الازخالٞاث الضًيُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت ل٩اٞت الكٗىب وؤزغ
2
طل ٪في الدكغَٗاث الٗغبُت ،مً بُجها:
" -الخمؿ ٪بالسهىنُاث الضًيُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي حك٩ل مىعوزاث
وعواٞض حؿهم في بزغاء اإلاٟاَُم الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان؛
ألازظ بد٣ى ١ؤلاوؿان بمٟهىمها الكامل والٗاص ٫ومً ٧ل ظىاهبها اإلاضهُتوالؿُاؾُت و٦ظل ٪الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت؛
الخمؿ ٪بالؿماث السهىنُت والُ٣م ألانُلت في ٧ل مجخم٘ ال ٌٗجي الاٚترابالخًاعي ؤو الاوٛالٖ ١لى الظاث؛
ٖضم اؾخسضام خ٣ى ١ؤلاوؿان طعَٗت للخضزل في الكئىن الضازلُت للضو٫والاهخ٣ام مً ؾُاصتها الىَىُت؛
يغوعة التزام اإلاجخم٘ الضولي بدىاو ٫مؿالت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى هدى ً٣ىم ٖلىاإلاىيىُٖت وَكمل ٧اٞت الضو ٫صون اهخ٣اثُت وال جمُحز؛
الاجٟاٖ ١لى مٟاَُم ٖغبُت مىخضةؤلاوؿاهُت الغُٗٞت للكغَٗت ؤلاؾالمُت؛

لخ٣ى ١ؤلاوؿان مؿخىخاة مً الُ٣م

 1عاظ٘ ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .18
 2مجلـ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،الضوعة ٢ ،11غاع ع٢م  5819الهاصع بخاعٍش  17ؾبخمبر/ؤًلى.1998 ٫
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الخإُ٦ض ٖلى ٖضم ؤلازال ٫بااللتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في مُشا ١ألامم اإلاخدضة،ومباصت ال٣اهىن الضولي ،م٘ ٖضم الخٗؿ ٠في اؾخسضام جضابحر جاصي بلى اهتها ٥خ٣ى١
1
ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت".
واهُال٢ا مً َظٍ اإلاؿاَمت الٗغبُت في بلىعة مٟهىم ٖاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،هسلو
بال٣ى ٫بإن الازخال ٝبحن الش٣اٞاث وألاصًان لِـ خاظؼا ؤو ٖامال ؾلبُا بل َى ٖامال
اًجابُا ٌؿاَم في جدٖ ٤ُ٣اإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،الخىىٕ ًىلض اوسجام بحن مسخل٠
ألاهٓمت ال٣اهىهُت اإلاٗتر ٝبها مً ٢بل اإلاجخم٘ الضولي ،والاخترام الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
ال ًم ً٨الخٟاّ ٖلُه وجد٣ُ٣ه مً صون مؿاَمت ٧ل ز٣اٞت و٧ل خًاعة مً ؤظل
جد ٤ُ٣وخضة اإلاجخم٘ الٗالمي واهههاعٍ.
ول٣ض اٖتر ٝالٗضًض مً ال٨خاب ختى الٛغبُحن ،بإهه مً الًغوعي الاٖترا ٝبخمحز
الٛحر والؿماح لهم باإلاؿاَمت في بىاء هٓغة ٖاإلاُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً صون ؤي زًىٕ.

2

ٞدؿب ٞ Patrice Meyer Bishةن " خ٣ى ١ؤلاوؿان ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٖاإلاُت بال في
الازخال ٝالش٣افي ،ومً َظا اإلاىُلٞ ،٤هى ً٣ترح ؤن ًخم ٦ك ٠الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لل٩اثً
البكغي ،اإلاىيىٖت ًٖ َغٍ ٤بظمإ مٗىىي صولي ،وفي هٟـ الى ٢ذ ،الاخترام الهاعم
للسهىنُت الش٣اُٞت مً ؤظل جدضًض َظٍ الخ٣ى .. ١وؤهه مً الًغوعي حعجُل ٖملُت
3
٦ك ٠الُ٣م السانت ل٩ل ز٣اٞت ،وبال ٧ان الخضزل الضولي ٖ٣م بل ختى ٖىُ" .٠

 1ؤهٓغ ملسو ًٖ َظا ال٣غاع في اإلالخ ٤ع٢م .3
2 Peggy Hermann, op. Cit.
3 Patrice Meyer Bish, une affirmation double: les droits de l'homme ne peuvent être universels que dans la diversité de
culture, Universalité des droits de l'homme et diversité des cultures, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire
de Fribourg, Suisse 1984, p 13.
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ؤما ٞ Augustin Macheretهى ًا٦ض ٖلى زىابذ مىظىصة بإق٩ا ٫مسخلٟت في ٧ل
اإلاجخمٗاث ،اإلاخمشلت الؾُم ا في بهها ٝالًُٗ ٠مً حٗؿ ٠ال٣ىي ،الخ ٤في ال٨غامت
1
واخترام ال٩اثً البكغي مً اخخ٣اع ألاٞغاص ؤو الجماٖاث"...
اهُال٢ا مً ٧ل َظٍ آلاعاء ،جىنلىا بلى ال٣ى ٫بإهه ًجب الخإُ٦ض ٖلى يغوعة ؤن
ًإزظ الُاب٘ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان باالٖخباع الخمحز الش٣افي والضًجي ل٩ل الضو٫
والخًاعاث ألن السهىنُت ؤمغ وا٢عي ال ًم ً٨ججاَلها بخدالُل ؤ٧اصًمُت ٢اثمت ٖلى
ؤصلت وؤؾـ ٢اهىهُت٦ ،ما ًجب الخإُ٦ض مً ظهت ؤزغيٖ ،لى جٟى ١الُ٣م اإلاكتر٦ت ل٩ل
البكغٍت.

اللسق الثالث:
الاخحالف خىٌ الحؼجُم الصازم لالثلاكُات الدولُة
مً بحن الالتزاماث التي ٢غعَا ال ٤اهىن الضولي الٗام ،التزام الضو ٫بخد ٤ُ٣الاخترام
الٟٗلي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بط مً اإلاٗلىم ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وبن ٧اهذ طاث َبُٗت
2
ٖاإلاُت ،بال ؤن مؿئىلُت جُبُ٣ها ً٩ىن ـ في اإلا٣ام ألاو ٫ـ صازل ٧ل صولت.
ول ً٨جغ ٌٞالضو ٫ؤلاؾالمُت ألازظ بهظا الالتزام وجُبُ٣ه بدظاٞحرٍ بل جًٟل وي٘
اجٟاُ٢اث زانت بها٦ ،ما ؾجري:
 .1الالتزام بحدلُم الاخترام اللللي لحلىق إلاوظان:
ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضو ٫بمىظب ال٣اهىن الضولي الٗام ،الالتزام بخد ٤ُ٣الاخترام الٟٗلي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وٍغظ٘ َظا الالتزام لٗضة ؤؾباب:

1 Augustin Macheret, préface dans Universalité des droits de l'homme et diversité des cultures, dans les actes du 1ère
Colloque interuniversitaire de Fribourg, , p10.
 2ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  14ـ .15
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ألن الضولت هي التي ًساَبها ال٣اهىن الضولي بسهىم ؤًت مؿإلت جشىع الؾُما فيمجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان؛
ألن الضولت هي التي جمل ٪في ًضَا م٨ىاث الؿلُت الٗامت ومٟاجُذ مٛالُ ٤خ٣ى١ؤلاوؿان؛
وؤزحر ألن الضولت هي التي ًُبٞ ٤ى ١ب٢لُمها ٧ل ما ًخٗل ٤بد٣ى ١اإلاىاَىحن1
وخغٍاتهم".
وفي َظا اإلاٗجى ،ج٣ى ٫لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن الخ٣ى ١اإلاظ٧ىعة في الٗهض الضولي
السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُتً ،مل٨ها الىاؽ الظًً ٌِٗكىن في ب٢لُم الضولت،
وبالخالي ٞان ال٣اهىن الضولي ال ٌؿمذ للضولت التي ناص٢ذ ؤو اهًمذ بلى الٗهض ؤو وعزخه
ؤن ججهُه ؤو جيسخب مىه ،زهىنا وؤن الٗهض ال ًخًمً هها نغٍدا ًبُذ طل ٪ؤلانهاء
2
ؤو الاوسخاب.
ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن الضو ٫ملؼمت باجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث الضازلُت التي جٟ٨ل
جىُٟظ وجُبُ ٤اإلاٗاَضاث الضولُت بهٟت ٖامت ،والاجٟاُ٢اث الضولُت السانت بد٣ى١
ؤلاوؿان ٖلى وظه الخدضًض٦ ،ما جلتزم الؿلُت الخىُٟظًت وٚحرَا مً الؿلُاث الضازلُت
ألارعي ٞحها بخُبُ ٤اإلاٗاَضاث واخترامها ،ولظلُ٢ ٪ل اهه ًجب جىُٟظ اإلاٗاَضاث الضولُت
3
باٖخباع ٧ىنها "حكٛل الظمت الٗامت للضولت وهي حٗض ٢اهىها ؾامُا للبالص".
وَٗخبر َظا الالتزام الخُبُ ٤الٗملي ؤو الىدُجت اإلاىُُ٣ت لؿمى ال٣اهىن الضولي ٖلى
ال٣اهىن الضازلي ،وَى مً ظهت ؤزغي ؤزغ الػم ل٣اٖضة الىٞاء بالٗهض ،طل ٪ؤهه ال ًجىػ
للضو ٫ؤن جشحر ههىم ٢اهىنها الضازلي ل٩ي جبرع ٖضم جىُٟظَا إلاٗاَضة جغجبِ بها.

 1ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .219 - 217
2 CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/ev.1 (1997).
 3ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .132
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وَؿخسلو مً ٧ل ما ؾب ،٤بإن الضو ٫ملؼمت بخُٛحر ٢ىاهُجها وؤهٓمتها الضازلُت بطا
٧اهذ ٚحر مُاب٣ت لخٗهضاتها الضولُت ،لجٗلها مخىا٣ٞت م٘ التزاماتها الضولُت الؾُما في
مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان .وٍغظ٘ ال٣ٟهاء طل ٪لٗضة ؤؾباب:
٢ .1اٖضة الىٞاء بالٗهض "  " Pacta sunt servandaومبضؤ ؤن التراضخي ملؼم؛
 .2مبضؤ ؾمى ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الضازلي؛
 .3و٣ٞا إلاا ٢غعجه اإلااصة  27مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا لٗام  1969السانت ب٣اهىن
اإلاٗاَضاث والتي جىو ٖلى ؤهه ال ًجىػ للضولت ؤن جخظعٕ ب٣ىاهُجها الضازلُت لتهغب مً
التزاماتها الضولُت ،ؤو لخبرًغ ٖضم جىُٟظَا إلاٗاَضة ما.
 .4ومً طل ٪ؤًًا ٢غاع الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة في ٖام
 1996والظي ؤ٦ض ؤن  " :الدكغَ٘ ال ًٟ٨ي بظاجه إلاى٘ اهتها٧اث خ٣ى ١الُٟل ،وان طل٪
ً٣خطخي حٗهضا ؾُاؾُا ٢ىٍا ،وان الخ٩ىماث ًجب ؤن جُب٢ ٤ىاهُجها وج٨مل بظغاءاتها
الدكغَُٗت بةخضار ٗٞل ٢ىي في مجاالث جىُٟظ ال٣ان ون وبصاعة الٗضالت وفي بغامجها
1
الاظخماُٖت والخٗلُمُت والصخت الٗامت".
وٍ٣ى ٫الض٦خىع ؤخمض ؤبى الىٞا حٗلُ٣ا ٖلى َظٍ ألاؾباب ؤهه " مً اإلاٗلىم ؤن الضولت
التي جهبذ َغٞا في ؤي اجٟاً ١خٗل ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ ٘٣لحها زالر التزاماث ؤؾاؾُت:
 يغوعة ظٗل حكغَٗها الضازلي وؾُاؾتها الىَىُت مخىاثمت م٘ الالتزاماث الضولُتالتي جىو ٖلحها اإلاٗاَضة.
وٍ٩ىن طل ٪بخضزل اإلاكغٕ الىَجي ٧لما ٧اهذ الخ٣ى ١التي جٟ٨لها ال٣ىاهحن الىَىُت
ال جخ ٤ٟوجل ٪اإلا٣غعة في الاجٟاُ٢اث الضولُت ،ؤو باجساط الؿلُاث اإلاسخهت لإلظغاءاث
الُٟ٨لت بدىُٟظ ههىم الاجٟا ١الضولي ٖلى الهُٗض الضازلي؛
 ؤن جهبذ مؿئىلت ؤمام عٖاًاَا ،وؤمام الضو ٫ألازغي ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت وؤماماإلاجخم٘ الضولي ًٖ جُبُ٣ها؛
 1الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ال٣غاع ع٢م ٖ 77/51ام .1996
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ٖ ٘٣ً -لى ٖاج ٤الضو ٫بٌٗ الالتزاماث التي ًجب ٖلحها جىُٟظَا".

1

اهُال٢ا مً ٧ل ما ؾبَ ،٤ىا ٥ؾااًُ ٫غح هٟؿه بىٟؿه واإلاخمشل في  :ما مضي
التزام الضو ٫الٗغبُت بالخُبُ ٤الهاعم لالجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤو باألخغي
ما مضي قٗىع َظٍ الضو ٫باإلاؿاولُت ججاٍ عٖاًاَا ُٞما ًسو جُبُ ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان
الٗاإلاُت؟
 .2اثجاٍ الدوٌ إلاطالمُة هدى وطم اثلاكُات خاصة بها:
ال ٌك٩ل مبضؤ الٗاإلاُت ٖاث٣ا باليؿبة للضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،وبهما اإلاك٩ل مغجبِ
بًغوعة التزام َظٍ الضو ٫بالخُبُ ٤الهاعم لالجٟاُ٢اث الضولُت و٦ظل ٪الؿماح ألظهؼة
ألامم اإلاخدضة في مغا٢بت جُبَُ ٤ظٍ ال٣ىاٖض.
"الٛغبُت" في
وَظا ٌك٩ل مك٨ال مً هاخُخحنٞ ،مً ظهت ٌؿمذ لهظٍ اإلااؾؿاث
الخضزل في الكاون الض ازلُت لهظٍ الضو ،٫ومً ظهت ؤزغي ،بخؿاؽ َظٍ الضو٫
2
باؾخمغاعٍت ؾُُغة ال٣ىي الاؾخٗماعٍت ٖلحها.
ومً َظا اإلاىُل ٤ؾٗذ الضو ٫الٗغبُت – ؤلاؾالمُت بلى وي٘ مجمىٖت مً الىزاث٤
ؤلاؾالمُت لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؾىءا ٖلى هُا ١الضو ٫ؤلاؾالمُت ؤو الٗغبُت ،وجخمشل
َظٍ الىزاث ٤في:
 .1بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان وواظباجه في ؤلاؾالم (عابُت الٗالم ؤلاؾالمي )1979؛
 .2بٖالهان ناصعان ًٖ اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاوعوري في لىضن وَما البُان ؤلاؾالمي
19
الٗالمي  12ابغٍل/هِؿان  1980والبُان الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم
ؾبخمبر/حكغًٍ زاوي 1981؛

 1ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 132ـ .133
 2ؤخمض مؿلماوي ،م  ،22-17عاظ٘ ٦ظل:٪
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh :Déclaration islamique des droits de l‗Homme comparée à la déclaration Universelle, op.
cit. Peggy Hermann, op.cit.
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 .3بٖالهان ناصعان ًٖ مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي ،ألاو ٫في مضًىت الُاث ٠اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت ،في ًىاًغ ٧/اهىن زاوي  ،1981وَى مكغوٕ وزُ٣ت خ٣ى ١ؤلاوؿان في
ؤلاؾالم ،والشاوي َى بٖالن ال٣اَغة لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم الهاصع في  5ؤٚؿُـ/آب
1990؛
 .4مكغوٕ بٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلا ؾالم (اإلااجمغ السامـ لخ٣ى ١ؤلاوؿان في
َهغان )1989؛
 .5بٖالن ناصع ًٖ ماجمغ ال٩ىٍذ 1980؛
 .6بٖالن جىوـ 1985؛
 .7بٖالن ال٣اهىهُحن الٗغب 1986؛
 .8ؤلاٖالن اللُبي 1988؛
 .9بٖالن اإلاٛغب 1990؛
 .10بٖالن ظامٗت الضو ٫الٗغبُت 1994؛
 .11الىزُ٣ت السًغاء لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ٖهغ الجماَحر.
وؾيخىٖ ٠٢ىض ؤَم َظٍ الىزاث ِ٣ٞ ٤واإلاخمشلت خؿب اٖخ٣اصها في البُان الٗالمي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،مكغوٕ وزُ٣ت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم وبٖالن ال٣اَغة
لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم وبٖالن ظامٗت الضو ٫الٗغبُت وؤزحرا اإلاداولت اللُبُت اإلاخمشلت
في الىزُ٣ت السًغاء لر ٢ى ١ؤلاوؿان في ٖهغ الجماَحر ٦ما ًلي:
.2أ /الجُان اللاملي لحلىق إلاوظان في إلاطالم:
ًدك٩ل البُان الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم الهاصع ًٖ اإلاجلـ ؤلاؾالمي
ألاوعوري في لىضن في  19ؾبخمبر/حكغًٍ زاوي  1981مً جىظحهاث ٖامت للضو ٫ألاًٖاء
ُٞه في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَى ٌُٗض الخإُ٦ض ٖلى " الضوع الخًاعي والخاعٍخي لألمت
ؤلاؾالمُت ،ؤخؿً ؤمت زل٣ها ٖؼ وظل ،ؤُٖذ البكغٍت خًاعة ٖاإلاُت مٗخضلت".
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وجىو اإلااصة ألاولى مً َظا البُان ٖلى اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في ال٨غامت ،الىاظباث
واإلاؿاولُاث  ِ٣ٞب٣ىلها  ( " :ؤ) ٧ل الىاؽ ؾىاؾُت في ال٨غا مت البكغٍت وفي جد٤ُ٣
الىاظباث واإلاؿاولُاث مً صون جمُحز ،الؾُما الجيـ"..
وجًُ ٠ال٣ٟغة (ب) " ٧ل الىاؽ ٖباص هللا وَى ًًٟل مً ً٩ىن ؤه ٟ٘مجهم ،ال
ؤًٞلُت ألخضَم ٖلى الشاوي بال بالخ٣ىي والٗمل الهالر  ".وجىو اإلااصة  24مىهً " :جب
ؤن جُب٧ ٤ل الخ٣ى ١والخغٍاث اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الىزُ٣ت و٣ٞا ألخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت".
و٦سالنت لهاجحن اإلااصجحنٞ ،ةن البُان الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالمٌٗ ،ترٝ
باإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في ال٨غامت وفي الالتزاماث ،ؤما ُٞما ًسو اإلاؿاواة بُجهما
في الخ٣ىٞ ،١هى ًدُل بٗباعة ٖامت بلى الكغَ٘ة ؤلاؾالمُت مً صون الٟهل في اإلاىيىٕ .
وَٗخبر َظا ألاؾلىب٦ ،ما ؾب ٤لىا وؤن الخٓىا في ٖضة مىاؾباث ،ؤؾلىب َاغي ٖلى
ؤٚلبُت الىزاث ٤ؤلاؾالمُت ؤو الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
.2ا /إكالها املؤثمس إلاطالمي:
ًجض مكغوٕ وزُ٣ت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم وبٖالن ال٣اَغة لخ٣ى ١ؤلا وؿان في
ؤلاؾالم بهٟت ٖامت ،مهضعَما في ال٣غآن والؿىت ،الؾُما مكغوٕ وزُ٣ت خ٣ى١
ؤلاوؿان في ؤلاؾالم الهاصع ًٖ مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي في مضًىت الُاث ٠باإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت في .1981
ُٞدخىي َظا اإلاكغوٕ ٖلى ٖضة ٣ٞغاث في صًباظخه حكحر بلى ؤن خ٣ى ١ؤلاوؿان لها
1
مهضعا بلهيٞ ،ل٣ض ظاء في صًباظخه:
" بًماها بإن هللا َى اإلاؿُُغ ٖلى ٧ل شخيء حي في َظٍ الخُاة الضهُا وآلازغة  ..بًماها
بإن الظ٧اء البكغي ٚحر ٢اصع ٖلى عؾم الُغٍ ٤ألامشل مً ؤظل جإمحن زضمت الخُاة ،مً
صون ؤن ًخل٣ى جىظُه  ..هدً اإلاؿلمحن ..هً٘ َظا ؤلاٖالن ،باؾم ؤلاؾالم ..خ٣ى ١ؤلاوؿان
 1ل٣ض ًٞلىا جغظمت اليسست الٟغوؿُت لهظا ؤلاٖالن بضال مً الغظىٕ مباقغة بلى اليسست الٗغبُت ،ألهه ٦ما ؾجري اليسسخحن
مسخلٟخحن والن َظٍ اليسست هي اإلاخضاولت ٖىض الضو ٫الٛغبُت.
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٦ما ًم ً٨ؤن وؿذ زلهها مً ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت الكغٍٟت  ( ..وٖلى َظا
ألاؾاؽ) ٞةن َظٍ الخ٣ى ١خ٣ى٢ا ؤبضًت ال ج٣بل ؤي خظ ٝؤو حٗضًل ألنها خ٣ى٢ا ويٗها
السال ،٤وال ٌؿخُ٘ اإلاسلى ١ؤي ٧ان ؤن ًلٛحها ؤو يهاظمها"...
اهُال٢ا مً الٗباعاث التي اؾخٗملها َظا ؤلاٖالن ،جبحن لىا بإهه ًغ مي بلى الخإُ٦ض ٖلى
جمحزٍ ًٖ باُ٢ت الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٧ىهه طو مهضع بلهي ٞبالخالي ؤبضي ٚحر
٢ابل لإللٛاء وال لالهخ٣اص.
ومً ظهت ؤزغي ،الخٓىا بإهه ٌؿعى بلى ؤبٗض مً طل ٪مً زال ٫وي٘ هٟؿه مىي٘
الىزُ٣ت اإلا٨ملت إلاا ٢ض باصعث به وزاث ٤ألامم اإلاخدضةٖ ،ىضما يهو ٖلى :
" بجمام الجهىص التي بضلتها ؤلاوؿاهُت مً ؤظل ببغاػ خ٣ى ١ؤلاوؿان في الٗهىع
الخضًشت الؾُما ؤلاٖالهاث والاجٟاُ٢اث اإلاخبىاة مً ٢بل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
مً ؤظل خماًت ؤلاوؿان مً ال٣ىاث الٗىُٟت ،والخإُ٦ض ٖلى خغٍخه وخ٣ى٢ه في الخُاة"..
ؤما بٖالن ا ل٣اَغة لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم الهاصع ًٖ مىًمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي
في  5ؤٚؿُـ/آب ٞ ،1990ل٣ض وعص في صًباظخه بإن ؤلاؾالم ٢ض ٢ضم مىض ٢ 14غن
حكغَ٘ مشالي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ًًمً الخٟاّ ٖلى ال٨غامت ؤلاوؿاهُت والً٣اء ٖلى
الاؾخٛال ،٫ال٣م٘ و الالمؿاواة.
٦ما وعص في َظا ؤلا ٖالن بإن الخًاعة ؤلاؾالمُت ٢ض مىدذ البكغٍت خًاعة ٖاإلاُت
متزهت ..وؤن الخ٣ى ١ألاؾاؾُت والخغٍاث الٗاإلاُت في ؤلاؾالم حٗخبر ظؼء مً الضًً
ؤلاؾالمي.
وُٞما ًسو ؤلاقاعة بلى ألامم اإلاخدضة ؤو بلى الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
ألازغيٞ ،ل٣ض ازخٟذ جماما في َظا ؤلاٖالن ،بدُض مً بحن ما ههذ ٖلُه صًباظخه:
" ٌ ..ؿاَم في الجهىص التي بضلتها البكغٍت ُٞما ًسو يمان خ٣ى ١ؤلاوؿان،
خماًخه مً الاؾخٛال ٫والخٟاّ والخإُ٦ض ٖلى خغٍخه وخ٣ه في الخُاة وال٨غامت و٣ٞا
ألخ٩ام الكغَٗت".
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.2ج /إلاكالن اللسثي لحلىق إلاوظان:
بن بٖالن ظامٗت الضو ٫الٗغبُت الظي جبىاٍ مجلـ الجامٗت ازغ ظلؿخه ع٢م 102
اإلاىٗ٣ضة بال٣اَغة في  15ؾبخمبر/ؤًلى ،1994 ٫بسال ٝالىزاث ٤ؤلاؾالمُت ؾالٟت الظ٦غ،
ًُ٣ضم ٖلى خض حٗبحر بٌٗ ال٨خاب  " :جهىعا ملُٟا " ًإزظ مً ظهت باإلاباصت ؤلاؾالمُت
ومً ظهت ؤزغي بال٣ىاٖض التي ٦غؾتها ألامم اإلاخدضة.
ٞل٣ض وعص في صًباظخه " جد٣ُ٣ا للمباصت السالضة التي ؤعؾتها الكغَٗت ؤلاؾالمُت
" ،وَكحر ٦ظل" ٪للُ٣م
والضًاهاث الؿماوٍت ألازغي في اإلاؿاواة وألازىة بحن البكغ
واإلاباصت ؤلاوؿاهُت " التي ؤعؾتها ألامت الٗغبُت ٖبر جاعٍسها الُىٍل٦ ،ما ًا٦ض ٖلى "مباصت
مُشا ١مىٓمت ألامم اإلاخدضة وؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وؤخ٩ام الٗهضًً الضولُحن
بكإن الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت والخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت".
والجضًغ بالظ٦غ ،بإن َظا ؤلاٖالن ٢ض ؤزض و٢خا ُ٢اؾُا ختى ًىي٘ بدُض اؾخٛغ١
طل ٪ؤعر٘ وزالزىن ؾىت ،وم٘ َظا ٞل٣ض مغ  16ؾىت ٖلى نضوعٍ مً صون ؤن ًضزل خحز
2
الخىُٟظ ،هٓغا لٗضم اهًمام الٗضص اإلاُلىب مً الضو ٫بلُه ،ؤي ؾب٘ صوٖ ٫غبُت.
.2د /الىجُلة الخظساء لحلىق إلاوظان في كصس الجماَير:
جىٟغص لُبُا بحن صو٦ ٫شحرة بةنضاع في ؾىت  1989وزُ٣ت زانت بد٣ى ١ؤلاوؿان،
وهي " الىرً٣ت السًغاء لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ٖهغ الجماَحر".
وٍٟؿغ اؾم الىزُ٣ت ظاهبا ٦بحرا مً الغئٍت اللُبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بط ؤهه ال ًغاَا
" لٗهغ الجماَحرًت
في الؿُا ١الٗام اإلاٗغوٖ ٝاإلاُا ،ول ً٨في ؾُا ١الغئٍت اللُبُت
والىٓام الجماَحري".
وبالغٚم مً جى ُ٘٢لُبُا ٖلى الٗهضًً ا لضولُحن واجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاسخلٟت،
مً بُجها اجٟاُ٢ت اإلاغؤةٞ ،ةن الغئٍت اللُبُت الغؾمُت جغي في الىزُ٣ت السًغاء مُشا٢ا
صولُا ظضًضا لخ٣ى ١ؤلاوؿان بضال مً اإلاُشا ١الظي ويٗخه ألامم اإلاخدضة.
1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : op. Cit.
 2للمؼٍض مً اإلاٗلىماث خى ٫بٖالن ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،عاظ٘ ص .هاصع ٞغظاوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .8-5
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"اللجىت الٗغبُت لر ٢ى١
ؤبٗض مً طل ،٪حك٩لذ في الٗانمت اللُبُتَ ،غابلـ،
ؤلاوؿان في ٖهغ الجماَحر " لخبكغ بالغئٍت اللُبُت التي ًُغخها الغثِـ اللُبي ،مٗمغ
ال٣ضافي ،لخ٣ى ١ؤلاوؿان في بَاع الىٓغة الشالشت ،و٦شحرا ما جغظ٘ َظٍ اللجىت حٗؼٍؼ
خ٣ى ١ؤلاوؿان في لُبُا بلى ُ٢ام ؾلُت الكٗب وؾُاصة ٖهغ الجماَحر.
ؤما الؼُٖم اللُبي ،الغثِـ مٗمغ ال٣ضافي هٟؿه٣ٞ ،ض ؤٖلً مغاعا ًٖ جإًُضٍ لخ٣ى١
ؤلاوؿان وًٖ عًٞه ل٩اٞت ؤق٩ا ٫الٓلم والٗبىصًت ٞ ...ىاصي بد ٤اإلاغؤة في الُال ١وفي
خُاػة الٗهمت ،وخ٣ها في مى٘ حٗضص الؼوظاث.
وخؿب بٌٗ اإلادللحن ٞةن َظا الاؾخٗغاى الىٓغي اإلاىحي باالعجُاح لِـ ناص٢ا
بةظماله ٞبىٟـ الؿهى٫ة التي اهُل٣ذ بها ٧لماث "الخ٣ى "١اهُل٣ذ في اإلا٣ابل ؤوظه
1
الاهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
 /ٌ.2الاهحلادات التي وحهت لهرٍ الىجائم:
ل٣ض وظهذ للىزاث ٤الٗغبُت وؤلاؾالمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖضة اهخ٣اصاث هلسهها ُٞما
ًلي:
 ال ًىظض في َظٍ الىزاث ٤ؤلاؾالمُت خ٣ى٢ا ٚحر مىهىم ٖليالضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤو طاث مهضع بؾالمي.

َا في الاجٟاُ٢اث

ٞاإلاك٩ل لِـ في ٖضم الاٖترا ٝبهظٍ الخ٣ى ١وبهما في َغٍ٣ت جٟؿحر َظٍ الخ٣ى١
والتي جسً٘ ل٣ىاٖض بؾالمُتٞ ،هظٍ ؤلاٖالهاث حٗتر ٝبالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت،
٢ىاٖض زانت بال٣اهىن الضولي
الخ٣ى ١الاظخماُٖت الا٢خهاصًت والش٣اُٞت وج٨غؽ
ؤلاوؿاوي ورٌٗ مً ً٢اًا ال٣اهىن الضولي للخىمُت ،وج٣غع بٌٗ الالتزاماث لبٌٗ
ألاشسام الُبُُٗت واإلاٗىىٍت  ...و٧ل َظٍ الخ٣ى ١مىظىصة في وزاث ٤ال٣اهىن الضولي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ل٩ً ً٨ىن ؤلاؾالم في َظٍ الىزاث ٤اإلاغظ٘ الىخُض ،والكغَٗت ؤلاؾالمُت
2
ؤؾمى مً َظٍ الخ٣ى ١التي ال بإؽ ؤن جدخ ٟٔبُابٗها الٗالمي.
 1عاظ٘ :ؤخمض مؿلماوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .41
2 Peggy Hermann,op. cit.
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 ٧ان اوكٛا ٫مدغعي َظٍ الىزاثَ ٤ى الاٖترا ٝبمجمىٖت الخ٣ى ١اإلاىظىصة فيالىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ل" ً٨بدضوص" ؤو "باجٟا "١ؤو "في بَاع " " اإلادترمت" ؤو
"ٚحر اإلاسالٟت"  ...للكغَٗت ؤلاؾالمُت،
 جضعي َظٍ الىزاث ٤ؤلاؾالمُت بإنها ٖاإلاُت ولٖ ً٨ىض الخمًٗ ٞحها ،هجضَا مىظهتللمؿلمحن .ِ٣ٞ
 ال جخمخ٘ َظٍ الىزاث ٤بإي ُ٢مت ٢اهىهُت ،ختى ولى ٧ان بٖالن ظامٗت الضو٫الٗغبُت ؾُهبذ اجٟاُ٢ت بٗض اهًمام  7صوٖ ٫غبُت بلُه ،ألهه لم جضزل ؤي وزُ٣ت
بؾالمُت خحز الخىُٟظ.
والٛاًت مً وىٕ َظٍ ؤلاٖالهاث ٖلى خض حٗبحر ؤبى السخلُه هي  " :جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
بٖالهُت ولِـ مً ؤظل جُبُ٣ها ،بدُض ؤعاص مدغعوا َظٍ الىزاث ٤ؤن ج٩ىن وزاث ٤ممخاػة
ال ٌكىبها ُٖىب ول ً٨في اإلا٣ابل وؿىا ؤَم شخيء وهي وؾُلت جُبُ٣ها وجىُٟظَاٞ ،الٗبرة
لِؿذ بٗضص الىزاث ٤ؤو الهُاٚت التي خغعث بها وبهما في ٗٞالُتها  ...ختى اإلاُشا ١الٗغري
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٞةهه ال ً٣غع في اإلااصة  41ؾىي لجىت جخل٣ى ج٣اعٍغ صوعٍت مً الضو٫
ألاَغاٞ ٝحها بٗض مطخي ؾىت مً اهًمام َظٍ الضو ٫بلحها.
وًٍُ ٠بإن الٛاًت مجها ٦ظلَ ٪ى " ؤلاْهاع لٛحر اإلاؿلمحن بإن اإلاؿلمحن ٦ظل٪
ٌٗغٞىن ح ٢ى ١ؤلاوؿان ،وٍدبحن َظا بك٩ل ظلُا مً زال ٫بٖالن اإلاجلـ ؤلاؾالمي
ألاوعوري لؿىت  ،1981بدُض جخضاوَ ٫ظٍ الىزُ٣ت بشالر لٛاث وهي لٛت ٖغبُت عؾمُت،
ولٛخحن ٞغوؿُت واهجلحزًت مسخهغة ومسخلٟخان ًٖ ألاولى في ؤمىع ٦شحرة ،وٖلى َظا
ألاؾاؽ َىا ٥زُابحن ،زُاب ملؼم مىظه بلى الم واَىحن اإلاؿلمحن ،وزُاب مىظه إلاً
ال ًٟهم اللٛت الٗغبُت ،وألازُغ مً طلَ ٪ى ؤهه لم ًخم ؤلاقاعة بلى وظىص مشل َظا
1
الازخال.ٝ
 ال حؿخُ٘ اله٩ى ٥التي جهضعَا مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي ؤو ظامٗت الضو٫الٗغبُت بمىظب اإلااصة ٣ٞ 52غة  1واإلااصة  103مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ؤ ن جسال٠
1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : op. Cit.
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مباصثه٦ ،1ما ؤنها ال حؿخُ٘ ؤن جسغ ١ال٣ىاٖض آلامغة لل٣اهىن الضولي الٗام ،مما ًجٗل
ن٩ى٦ها جابٗت لىٓام ٢اهىوي ٌٗلىَا مغجبت ،وَظا ٌٗغ٢ل ؤٖماَ ٫ظٍ اإلاىٓماث.
 وخؿب اٖخ٣اصهاَ ،ىا ٥جىا٦ ٌ٢بحر في " الىٓام " ؤلاؾالمي ؤو الٗغري لخ٣ى١ؤلاوؿان٧ ،ىهه مً ظهت ًغ٦ؼ ٖلى مهضعٍ ؤلالهي اإلالؼم وٚحر ٢ابل للخإوٍل وؤلالٛاء ،ومً
ظهت ؤزغي لم ًضزل وال بٖالن مً َظٍ ؤلاٖالهاث ال٨شحرة خحز الخىُٟظ.

 1جىو َاجحن اإلااصجحن ٖلى يغوعة جُاب ٤الاجٟاُ٢اث ؤلا٢لُمُت اإلاسخلٟت م٘ مباصت و ؤَضا ٝمىٓمت ألامم اإلاخدضة ،و ؤهه في خالت
الخؿبان
.
وظىص ازخال ٝبحن ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢اث و مُشا ١ألامم اإلاخدضةٞ ،ةن ؤخ٩ام َظا ألازحر هي مً جإزظ في
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بٗض صعاؾدىا ألؾباب جد ٟٔالضو ٫الٗغبُت ٖلى بٌٗ الخ٣ى ١الىاعصة في اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،جىنلىا بلى الاؾخيخاظاث آلاجُت:
 .1فُما ًخص ثبرًسات الدوٌ اللستُة لحدلـاتها:
 عبُذ ٧ل الضو ٫الٗغبُت جدٟٓاتها بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وَىاٞ ٥ئخحن مًالخدٟٓاث ما ٢ؿم الضو ٫الٗغبُت بلى مجمىٖخحن  :مجمىٖت ههذ نغاخت ٖلى الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ٦ؿبب للخدٖ ٟٔلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة،
ومجمىٖت ؤزغي ازخٟذ وعاء ٢ىاهُجها الضازلُت ٖىض الخدٖ ٟٔلى َظٍ الاجٟاُ٢ت م٘ ؤن
َظٍ ال٣ىاهحن مؿخىخاة مً الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
 حٗخبر الُمً الضولت الٗغبُت الىخُضة التي لم جخدٖ ٟٔلى مىاص اجٟاُ٢ت اإلاغؤة التي"جمـ بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت " م٘ ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت حك٩ل مهضع ا صؾخىعٍا
وحكغَُٗا ل٣ىاهُجها،
 بن جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت لم ج ً٨مىخضة ،بل ٧اهذ في ٦شحر مً الخاالثمخىاً٢ت ،بدُض اٖخبرث  8صو ِ٣ٞ ٫بإن اإلااصة  2مسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت ،و  8صو٫
1
٦ظل ٪حٗخبر اإلااصة ٣ٞ 9غة  2مسالٟت ألخ٩امها و 11صولت باليؿبت للماصة ،16
 وٖلُه ٞل٣ض جبحن لىا بإهه ال ًىظض بظمإ ٖغري ٖلى اٖخباع ماصة مُٗىت ،ؤو ختى٣ٞغة مُٗىت ،مسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،م٘ ؤن الضو ٫الٗغبُت ٢ض اج٣ٟذ ٧لها
ٖلى ٖضم جُبُ ٤اإلاىاص اإلاسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.

 1الجؼاثغ ومهغ والجماَحرًت اللُبُت واإلاٛغب وجىوـ والٗغا ١وؾىعٍا والبدغًٍ باليؿبت للماصة  ،2الجؼاثغ ومهغ واإلاٛغب والٗغا١
وألاعصن ولبىان وال٩ىٍذ والؿٗىصًت باليؿبت للماصة  ،9والجؼاثغ ومهغ والجماَحرًت اللُبُت واإلاٛغب وجىوـ والٗغا ١وألاعصن ولبىان
وؾىعٍا والبدغًٍ وال٩ىٍذ باليؿبت للماصة .16
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 .1أما فُما ًخص مىكف إلاطالم مً الحلىق املحدفؾ كيها:
ل٣ض ؾىي ؤلاؾالم بحن اليؿاء والغظا ٫مً خُض بوؿاهُتهم الىاخضة و٦غامتهم في
جدمل الىاظباث ومماعؾت الخ٣ى ،١ؤما الخٟاوث الظي اهخ٣ض مً ؤظله ؤلاؾالمٞ ،هى
جٟاوث في ال٣ضعاث ،اإلال٩اث ،الازخهام وؤلام٩اهاثٞ ،اإلؾالم ٌؿىي بحن ا لغظل واإلاغؤة
م٘ مغاٖاة ٢ىامت ا ٫عظل في ظىاهب مُٗىت وؤًٞلُت اإلاغؤة ٖلى الغظل اهُال٢ا مً
زهىنُتها ٦إم؛
 ل٣ض ّخملذ ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالم مؿاولُت الىيُٗت ٚحر الٗاصلت
والخمُحزًت التي حٗاوي مجها اليؿاء ٞحها ،بِىما الؿبب الخ٣ُ٣ي في طلٖ ٪اثض بلى مماعؾاث
اظخماُٖت وز٣اُٞت ؾاثضة في بٌٗ جل ٪ا لضو ،٫وٖلُه ٞةن َظٍ الضو ٫جضعي بإن ؤلاؾالم
ؤؾاؽ َظٍ اإلاماعؾاث ،وحٛخىم الٟغنت للخمُحز بحن اليؿاء والغظا ٫ختى في الٗ٣ىباث
اإلا٣غعة لىٟـ ألاٗٞا ٫ؤلاظغامُت ،م٘ ؤن ؤلاؾالم بغٍئا مً طل.٪
 ومً ظهت ؤزغي ،ال جغظ٘ ٢ىاهحن ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُتبه ٠مُل٣ت وخخمُت في ٦شحر مً ألامىعٞ ،الكغَٗت ؤلاؾالمُت في الضو ٫الٗغبُت الكما٫
ة
بٞغٍُ٣ت وختى الكغ ١ؤوؾُُت ،ال جىٓم ٧ل اإلاجاالث بدُض حكغَٗاتها مخدغعة مً ؤًت
بقاعة بلى ؤلاؾالم ؾىءا يمىُا ؤو نغاخت في ؤٚلبُت اإلاجاالثُٞ ،ما ٖضا مجا ٫ألاخىا٫
الصسهُت،
 .3وتاليظجة لإل شيالُة التي ػسخىاَا خىٌ كاملُة خلىق إلاوظان وخصىصُة
الدوٌ اللستُة ،فللد ثىصلىا إلى ما ًلي:
 لم جخىنل خ٣ى ١ؤلاوؿان بٗض بلى الٗاإلاُت هٓغا الزخال ٝالش٣اٞاث ومٗاًحر الُ٣موألازال ١بحن الضو ٫وألامم ،وٖلُه اٖخبر البٌٗ بإن خ٣ى ١ؤلاوؿان لِؿذ ٖاإلاُت بل
مىظهت ل٩ل ٧اثً بكغي مً صون جمُحز،
 ؤما ُٞما ًسو الضو ٫ؤلاؾالمُت ٞهي بهٟت ٖامت حك ٪٨في ٖاإلاُت خ٣ى١ؤلاوؿان ،ألن ألاؾاؽ ال٣اهىوي لهظٍ الٗاإلاُت واإلاخمشل في الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى١
ؤلاوؿانً ،دخىي ٖلى بٌٗ اإلاباصت اإلاىاً٢ت للمباصت ولل٣ىاهحن ولألٖغا ٝؤلاؾالمُت مً
ظهت ،وألنها لم حكاع ٥في ويٗها مً ط َت ؤزغي،
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 ومً َظا اإلاىُل ،٤جخمؿ ٪الضو ٫ؤلاؾالمُت بخمحزَا وزهىنُتها الضًيُتوالش٣اُٞت وجُالب بإن ٌٗتر ٝلها بهظٍ السهىنُت وؤن ٌؿمذ لها باإلاؿاَمت في بىاء
هٓغة ٖاإلاُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً صون ؤي زًىٕ ،و٦غصة ٗٞل لهظا اإلاى ،٠٢نضع ًٖ
اإلاىٓماث ؤلاؾالمُت والٗغبُت  11وزُ٣ت حٗجي بد٣ى ١ؤلاوؿان ول ً٨ال جخمخ٘ َظٍ الىزاث٤
بإي ُ٢مت ٢اهىهُت ألهه لم جضزل ؤي وزُ٣ت مجها خحز الخىُٟظ.
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اللصل الثاوي:
اللُمة اللاهىهُة لحدلـات الدوٌ اللستُة كلى اثلاكُة املسأة

ل٤ص جىنلىا مً زال٧ ٫ل ما ؾب ٤بلى خ٣ُ٣ت ظلُت ،ومٟاصَا ؤن جدٟٓاث الضو٫
الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ٢ض اههبذ ٖلى مىاص مُٗىت مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ،وٖلى
وظه الخدضًض ٖلى ألاخ٩ام التي ال جخىا ٤ٞم٘ م٣خًُاث الكغَٗت ؤلاؾالمُت الؾُما في
مجا ٫ألاخىا ٫الصسهُت.
ٞالضو ٫ؤلاؾالمُت ٢ض اؾخٗملذ الخد٧ ٟٔىؾُلت ٢اهىهُت جدُذ لها اإلاجا ٫للخٗبحر
ًٖ جمحزَا وزهىنُتها الضًيُت والش٣اُٞت التي لُاإلاا َالبذ بإن ٌٗتر ٝلها بها.
وٖلُه ،ؾىدىاو ٫بالضعاؾت في الٟهل ألازحر مً َظٍ ألاَغوخت ،الُ٣مت ال٣اهىهُت
لهظٍ الخدٟٓاث بالخى ٠٢في اإلابدض ألاوٖ ٫ىض الاٖتراياث التي ٢ابلتها وألاؾـ التي
بىِذ ٖلحها ،ل٩ي ههل في اإلابدض الشاوي بلى الخؿم في مضي صختها مً زال ٫صعاؾت
مضي مؿاؾها بمىيىٕ وٚغى اجٟاقي ة اإلاغؤة ،مخبٗحن الخ٣ؿُم آلاحي :
اإلابدض ألاو :٫الاٖتراياث الهاصعة يض جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت
اإلابدض الشاوي :مضي مؿاؽ جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت بمىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة

املجدث وٌ:
الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات الدوٌ اللستُة
ٌٗخبر الاٖتراى الىؾُلت ال٣اهىهُت الىخُضة التي حؿخٗملها الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت
ما للخهضي للخدٟٓاث التي جغًٞها ٦ .ما ٌٗض ؤَم آلُت ٢اهىهُت إلاغا٢بت مضي صخت
الخدٟٓاث.
ٞاالٖتراى ٌؿمذ ٫لضو ٫بالكٗىع بإنها مٗىُت باخترام الاجٟاقي اث التي ج٩ىن َغٞا
ٞحها ،وبالؿهغ ٖلى ظٗل الضو ٫ألاَغا ٝألازغي جدترمها ،بدُض ؤهه مً الهالر اإلاكتر٥
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ل٩ل الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢اث الضولُت ؤن جدترم وجُبَ ٤ظٍ ألازحرة ،زانت إلاا ج٩ىن
٢ض ٢بلذ بمخٌ بعاصتها الاهًمام بلحها.
وفي َظا اإلاٗجى جىو اإلااصة ٣ٞ 20غة  5مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن اإلاٗاَضاث
لؿىت  " :1969في جُبُ ٤ال٣ٟغجحن  2و ،4وما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى خ٨م مسالٌٗ ،٠خبر
الخد ٟٔم٣بىال مً صولت ما بطا لم ج٢ ً٨ض ؤزاعث ؤي اٖتراى ٖلُه ٢بل اهً٣اء  ٝجغة
ازجى ٖكغ قهغا ٖلى بقٗاعَا به ؤو في جاعٍش حٗبحرَا ًٖ مىا٣ٞتها ٖلى الالتزام باإلاٗاَضة،
1
وٍازظ بالخاعٍش الالخ ٤ألي مً َظًً الخاعٍسحن.
ول٣ض نضع يض جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،مجمىٖت مً
الاٖتراياث ظاءث ؤٚلبُتها مً ٢بل الضو ٫ألاوعوبُت  .وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾىسهو
اإلاُلب ألاو ٫لضعاؾت مًامحن َظٍ الاٖتراياث ،ل٩ي هخىنل في اإلاُلب الشاوي بلى الُ٣ام
ببٌٗ الاؾخيخاظاث واإلاالخٓاث ٖلُه ،مٗخمضًً الخ٣ؿُم الخالي:
اإلاُلب ألاو :٫اٖتراى الضو ٫ألاوعوبُت واإلا٨ؿُٖ ٪لى جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت
اإلاُلب الشاوي :اػصواظُت وٖضم جىا ٤ٞالاٖتراياث

 1جىو ال٣ٟغجحن  2و 4مً َظٍ الاجٟاقي ة ٖلى ما ًلي ٖلى ما ًلي " :خحن ًدبحن مً ٧ىن الضو ٫اإلاخٟاويت مدضوصة الٗضص ومً مىيىٕ
اإلاٗاَضة وَضٞها ؤن جُبُ ٤اإلاٗاَضة ب٩املها بحن ظمُ٘ ألاَغا ٝقغٍ ؤؾاسخي إلاىا٣ٞت ٧ل مجهم ٖلى الالتزام باإلاٗاَضةً ،خُلب
الخد٢ ٟٔبى ٫ظمُ٘ ألاَغا )...( ٝفي ٚحر الخاالث التي جدىاولها ال٣ٟغاث الؿاب٣ت ،وما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى خ٨م مسالٞ ،٠ةن ( :ؤ)
٢بى ٫الخد ٟٔمً صولت مخٗا٢ضة ؤزغي ًجٗل مً الضولت اإلاخدٟٓت َغٞا في اإلاٗاَضة باليؿبت بلى جل ٪الضولت ألازغي بطا ٧اهذ
اإلاٗاَضة هاٞظة بحن َاجحن الضولخحن ؤو متى بضؤ هٟاطَا بُجهما؛ (ب) اٖتراى صولت مخٗا ٢ضة ؤزغي ٖلى جد ٟٔما ال ًمى٘ بضء هٟاط
اإلاٗاَضة بحن الضولت اإلاٗتريت والضولت اإلاخدٟٓت بال بطا ٖبرث الضولت اإلاٗتريت بهىعة ٢اَٗت ًٖ هَ ٌُ٣ظا ال٣هض".
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املؼلل وٌ:
اكتراض الدوٌ وزوتُة واملىظًُ كلى ثدلـات الدوٌ اللستُة
ل٩ي هلم ب٩ل الاٖتراياث الهاصعة يض جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة،
عؤًىا ؤهه مً الًغوعي جهيُٟها بدؿب الضو ٫التي ُوظهذ بلحها ،زهىنا وؤنها ٦ما
ؾجري ظاءث مىظهت لضو ٫مدضصة ولِـ هدُجت للخدٖ ٟٔلى مىاص مُٗىت مً الاجٟاُ٢ت،
1
مدترمحن الخ٣ؿُم هٟؿه ،ؤي الجٛغافي.

اللسق وٌ:
الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات الدوٌ اللستُة الشماٌ إفسٍلُة
٦ما ؾب ٤لىا ؤلاقاعة بلُهٞ ،ةن جدٟٓاث صو ٫قما ٫بٞغٍُ٣ا جدكابه بلى خض بُٗض
الؾُما مً خُض اإلاىاص اإلاىهبت ٖلحها ،لظا ٞمً اإلاٟترى ؤن ج٩ىن الاٖتراياث التي
نضعث يضَا مدكابهتَ ،ظا ما ؾىداو ٫ؤلال٣اء الًىء ٖلُه في ال٣ٟغاث الخالُت:
 .1الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات الجصائس:
ل٣ض اخخلذ الجؼاثغ اإلاغجبت الؿاصؾت ُٞما ًسو ٖضص الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى
جدٟٓاتها .باٗٞ٫ل ل٣ض اٖتريذ ؾخت صو ٫ؤوعوبُت ٖلى جدٟٓاث الجؼاثغ وجخمشل َظٍ
الضو ٫في ؤإلااهُا َىلىضا الجروٍج ،الؿىٍض ،البرحٛا ٫والضاهمغ ،٥هلسهها ُٞما ًلي:
ل٣ض اٖخبرث أملاهُا جدٟٓاث الجؼاثغ ٚحر "٢ابلت للمُالبت بها " ،ألنها لم جإزظ
بالخؿبان الىٓام ال٣اهىوي اإلاٗتر ٝبه لليؿاء ولألَٟا ٫في الىٓام ال٣اهىوي ألاإلااوي و٦ظا
في اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء.
ؤما َىلىداٞ ،ل٣ض عؤث في َظٍ الخدٟٓاث وؾُلت جداو ٫الجؼاثغ مً زاللها جدضًض
مؿاولُاتها ججاٍ َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ألنها ؤقاعث للمباصت الٗامت ل٣اهىنها الىَجي وبلى
 1للخهىٖ ٫لى الىو الغؾمي لالٖتراياث اإلاىصٖت لضي ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة ،عاظ٘ اإلاى ٘٢الغؾمي للمٟىيُت الؿامي

ة

جهغٞىا
.
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ، http://www.unhchr.ch :م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن الترظمت مً الىو الٟغوسخي بلى الٗغري ،جدذ
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صؾخىعَا .وبدؿب َىلىضا صاثماٞ ،ةن َظٍ الخدٟٓاث جشحر الكُٞ ٪ما ًسو التزام
الجؼاثغ بمىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت ٞبالخالي جسغ ١ؤؾـ ال٣اهىن الضولي
للمٗاَضاث.
وٖلُه ،حٗخبر َىلىضا جد ٟٔالجؼاثغ ٖلى اإلااصة  2ال٣ٟغة (و) ،اإلااصة ٣ٞ 15غة (،)4
اإلااصة ٣ٞ( 9غة  )2وؤزحرا اإلااصة ٚ 16حر مخُاب ٤م٘ مىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
وُٞما ًسها النروٍج ٞل٣ض اٖخبرث ٧ل بٖالن ج٣هض مً وعاثه الضولت الُغ،ٝ
جدضًض اإلاؿاولُاث التي جلؼمها بها الاجٟاُ٢ت والاخخجاط باإلاباصت الٗامت ل٣اهىنها الىَجي
ؤو "الضًجي"َ ًً٘ ،ظٍ الضولت في مىي٘ ق ٪مً خُض التزامها بمىيىٕ وٚغى َظٍ
الاجٟاُ٢ت٦ ،ما ٌٗغيها بلى زغ ١ؤؾـ ال٣اهىن الضولي للمٗاَضاث.
ؤبٗض مً طل ،٪جظ٦غها الجروٍج بإهه ال ًم ً٨للضو ٫بمىظب َظا ال٣اهىن ،الاخخجاط
٦ .ما حٗخبر
ب٣اهىنهم الضازلي لخبرًغ ٖضم التزامهم بىاظباتهم اإلاىبش٣ت ًٖ اجٟاُ٢ت ما
جدٟٓاث الجؼاثغ ٖلى بٌٗ جغجِباث الاجٟاُ٢تٖ ،امت لضعظت ؤنها ٚحر مخماقُت م٘
مىيىٖها وٚغيها ،وَظا ٌٗغيها للبُالن بمىظب اإلااصة ٣ٞ ، 28غة  2مً الاجٟاُ٢ت.
وهٟـ الىدُجت جىنلذ بلحها ٧ل مً الظىٍد البرجغاٌ والداهمسن بدُض اٖخبرث
الخدٟٓاث الجؼاثغٍت جمـ بمىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤف ٧ا ٫الخمُحز
يض اإلاغؤة ٞبالخالي ٚحر صخُدت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
وٖلُهٞ ،ل٣ض اجدضث ٧ل الاٖتراياث الهاصعة يض جدٟٓاث الجؼاثغ في ٨ٞغة واخضة
مٟاصَا ،ؤن َظٍ الخدٟٓاث ٚحر مؿمىح بها ،وؤنها مسالٟت لـ "مىطىق" و"غسض" َظٍ
الاجٟاُ٢ت .ول ً٨وبالغٚم مً طل ،٪لم جمى٘ ٧ل مً ؤإلااهُاَ ،ىلىضا والجروٍج صزى٫
الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ ُٞما بُجها وما بحن الجؼاثغ وختى مً صون ؤن حكترٍ مجها مغاظٗت
جدٟٓاتها.
 .2الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات مصس:
ل٣ض اٖتراى ٖلى الخد ٟٔاإلاهغي ؤعر٘ صوٞ ٫دؿب ،وما ًمحز مهغ ًٖ ؤٚلبُت
الضو ٫الٗغبُت ألازغي َى ؤن صو لت ٚحر ؤعوبُت ٢ض اهًمذ بلى مجمىٖت الضو ٫اإلاٗتريت
ٖلى جدٟٓاتها.
263

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

بالٟٗل ،ل٣ض اٖتريذ املىظًُ ٖلى الخد ٟٔاإلاهغي ٖلى اإلااصة  9واإلااصة 16
ٞدؿب ،1ألهه بٗض صعاؾت ٢امذ بها خىَ ٫ظٍ الخدٟٓاث ،جىنلذ بلى الاؾخيخاط بإنها
ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة،
ٞبالخاليٚ ،حر ٢اهىهُت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
وخؿب اإلا٨ؿُٞ ،٪ةن جُبُ ٤ما هو ٖلُه َظا الخدٖ ٟٔلى ؤعى الىا ،٘٢ؾُاصي
خخما بلى ب٢امت جمُحز يض اليؿاء بؿبب ظيؿهم ،وَظا مسالٟا ل٩ل ماظاءث به َظٍ
الاجٟاُ٢ت.
وجًُ ٠اإلا٨ؿُ ٪مظ٦غة مهغ  ،بإن مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء ومبضؤ ٖضم
الخمُحز بؿبب الجيـ ،م٨غؾحن في اإلااصة ٣ٞ 1غة ( 2و )3مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،واإلااصة
 2واإلااصة  16مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلااصة ٣ٞ 2غة ( )1واإلااصة  3مً الٗهض
الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،واإلااصة ٣ٞ 2غة ( ،)2واإلااصة  3مً الٗهض
الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت والش٣اُٞت ،التي حٗخبر مهغ َغٞا ٞحها.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،حؿخسلو اإلا٨ؿُ ،٪بإن جد ٟٔمهغ ٖلى هٟـ اإلاباصت التي
١
ظاءث بها اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاءٖ ،باعة ًٖ زغ
اللتزاماث صولُت اجٟاُ٢ت ٧اهذ ٢ض ٢بلذ بها مهغ ؾاب٣ا.
ؤما الظىٍد وَىلىداٞ ،ةنهما ٖلى ٚغاع اإلا٨ؿُ ،٪اٖخبرجا ٧ل جدٟٓاث مهغ (ؤي
جدٟٓها ٖلى اإلااصة  2و  9وٖلى اإلااصة ٚ ،)16حر مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت
و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
ؤبٗض مً طلٞ ،٪ل٣ض اٖتريذ أملاهُا ٖلى ٧ل جدٟٓاث مهغ وؤ٦ضث ٖلى ٖضم
بم٩اهُت مهغ اإلاُالبت بها مً ؤظل جبرًغ اإلاماعؾاث ال٣اهىهُت التي ال جإزظ بٗحن الاٖخباع
الىيُٗت ال٣اهىهُت اإلاٗتر ٝبها لليؿاء ولألَٟا ٫في الجمهىعٍت الٟضعالُت ألاإلااهُت وفي
َظٍ الاجٟاُ٢ت.

 1ل٣ض جدٟٓذ مهغ ٖلى اإلااصة  2واإلااصة ٣ٞ 9غة  2واإلااصة  ،16ؤهٓغ اإلالخ ٤ع٢م . 1
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وٖلُهٞ ،ل٣ض جىنلذ ٧ل الاٖتراياث ا لهاصعة يض الخدٟٓاث اإلاهغٍت ٖلى اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،بلى اٖخباعَا ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٖها وٚغيها ٞبالخالي ٚحر ٢اهىهُت و٣ٞا للماصة
٣ٞ 28غة  2مجها.
 .3الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات الجماَيرًة اللُحُة:
ل٣ض خُٓذ الجماَحرًت اللُبُت باإلاغجبت السامؿت ُٞما ًسو ٖضص الضو ٫التي
اٖتريذ ٖلى جدٟٓاتها ،وجخمشل َظٍ الضو ٫في ؾب٘ صو ٫ؤعوبُت ،وهي  :ؤإلااهُا ،الضاهمغ،٥
ٞلىضاٍ ،الجروٍجَ ،ىلىضا والؿىٍض ،وصولت ٚحر ؤعوبُت مخمشلت في اإلا٨ؿُ.٪
ٞباليؿبت ألملاهُاٞ ،ل٣ض اٖتريذ ٖلى جدٟٓاث لُبُا وؤ٦ضث ٖلى ٖضم بم٩اهُتها
اإلاُالبت بها مً ؤظل جبرًغ اإلاماعؾاث ال٣اهىهُت التي ال جإزظ بٗحن الاٖخباع الىيُٗت
ال٣اهىهُت اإلاٗتر ٝبها لليؿاء ولألَٟا ٫في الجمهىعٍت الٟضعالُت ألاإلااهُت وفي َظٍ
الاجٟاُ٢ت.
ومً عؤي الداهمسنٞ ،ةهه ًجب جُبُ ٤الخد ٟٔاللُبي مً صون اإلاؿاؽ باإلابضؤ الٗام
لخٟؿحر اإلاٗاَضاث ،الظي ال ٌؿمذ ألَغا  ٝاجٟاُ٢ت ما باالخخجاط ب٣اهىنهم الضازلي لخبرًغ
عًٞهم جُبَُ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت.
ؤما فلىداٍ ٞةنها لم ج ً٨مً عؤي الضاهمغ ٥بط اٖخبرث الخدٟٓاث اللُبُت ٚحر
مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء
وبالخالي ٚحر ٢ابلت للخُبُ . ٤وم٘ َظا ج٣بل صزى ٫الاجٟاُ٢ت ُٞما بُجها وبحن الجماَحرًت
اللُبُت مً صون ؤي قغٍ مدضص.
٦ما اٖتريذ املىظًُ ٖلى الخدٟٓاث اللُبُت وجىنلذ بلى هٟـ الىدُجت التي
جىنلذ بلحها بٗض صعاؾت الخدٟٓاث اإلاهغٍت ،بمٗجى ؤنها اٖخبرتها ٚحر مخُاب٣ت م٘
مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫ا لخمُحز يض اليؿاءٞ ،بالخاليٚ ،حر
٢اهىهُت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
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٦ما اٖخبرث اإلا٨ؿُ ٪بإن جُبُ ٤ما هو ٖلُه َظا الخدٖ ٟٔلى ؤعى الىا٘٢
ؾُاصي خخما بلى ب٢امت جمُحزا يض اليؿاء بؿبب ظيؿهم ،وَظا مسالٟا ل٩ل ما ظاءث
1
به َظٍ الاجٟاُ٢ت ووزاث ٤صولُت ؤزغي حٗخبر الجماٍ ًغٍت اللُبُت َغٞا ٞحها.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،اٖخبرث اإلا٨ؿُ ٪الخدٟٓاث اللُبُت ٖلى هٟـ اإلاباصت التي
ظاءث بها اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاءٖ ،باعة ًٖ زغ١
اللتزاماث صولُت اجٟاُ٢ت ٧اهذ ٢ض ٢بلذ بها الجماَحرًت اللُبُت ؾاب٣ا.
ؤما النروٍجٞ ،ل٣ض اٖخبعث بقاعة لُبُا بلى يغوعة جُاب ٤ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت م٘ ؤخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ُٞما ًسو ألاخىا ٫الصسهُت ،بقاعة ٖامت ٚحر مخُاب٣ت م٘
مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء.
وجىانل الجروٍج جدلُلها ،مكحرة بلى ؤهه ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضو ٫التي جىًم ب ٫ي َظٍ
الاجٟاُ٢ت ،الالتزام باجساط ؤلاظغاءاث الالػمت مً ؤظل الً٣اء ٖلى ٧ل ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اليؿاء٦ .ما ؤن ٧ل جد ٟٔجغٍض مً زالله الضولت الُغ ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت جدضًض
مؿاولُتها ججاَها ًٖ َغٍ ٤ؤلاقاعة بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وٍ٩ىن َظا الخد٢ ٟٔابل
للخإوٍل ،للخٗضًل وبلى جُبُ ٤اهخ٣اجي مً ٢بل مسخل ٠الضو ٫التي جىٓم بلى مباصت
ؤلاؾالم ،مشحرا للك ٪باليؿبت اللتزام َظٍ الضولت بمىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
وَظا بدؿب الجروٍج صاثما٢ ،ض ًاصي بلى اإلاؿاؽ بإؾـ ال٣اهىن الضولي
للمٗاَضاث .وؤهه مً نالر ٧ل الضو ٫ؤن ً٩ىن مىيىٕ وٚغى الاجٟا ُ٢اث التي ٢غعث
بمدٌ بعاصتها ؤن ج٩ىن َغٞا ٞحها مدترمان مً ٢بل ٧ل الضو ٫ألاَغا ٝألازغي.
ؤما َىلىدا والظىٍدٞ ،ل٣ض ا٦خٟخا باٖخباع جدٟٓاث الجماَحرًت اللُبُت ٚحر مخُاب٣ت
م٘ مىيىٕ وَض ٝالاجٟاُ٢ت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.

 1مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت
والش٣اُٞت.
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 .4الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات مىزٍحاهُا:
ل٣ض اخخلذ مىعٍخاهُا اإلاغجبت الشالشت ُٞما ًسو ٖضص الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى
جدٟٓاتها ،بط اٖتريذ ٖلحها حؿ٘ صو ٫ؤعوبُت وهي بغٍُاهُا ؤإلااهُا الىمؿا الضاهمغ٥
ٞلىضاٍ الجروٍج َىلىضا البرحٛا ٫والؿىٍض هلسهها ُٞما ًلي:
ُٟٞما ًسو بسٍؼاهُا ٞهي حٗخبر جد ٟٔمىعٍخا هُا ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ،زانت إلاا ؤخا ٫بُغٍ٣ت ٖامت بلى ال٣اهىن اإلاىعٍخاوي ،مً
صون جدضًض مضاٍٚ ،حر واضر وال ٌؿمذ لباُ٢ت الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت ،بمٗغٞت
الُُٟ٨ت التي ٢بلذ بها َظٍ الضولت الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها ٞحها.
وباليؿبت ألملاهُا ٞةن جد ٟٔمىعٍخاهُا ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُحز يض اإلاغؤة ًضزل الكُٞ ٪ما ًسو هُتها في الخىهل مً الالتزاماث التي جٟغيها
ٖلحها َظٍ الاجٟاُ٢ت ،لظا حٗخبرٍ مخٗاعى م٘ مىيىٖها وَضٞها.
ؤما الىمظا ٞةنها جغي بإهه في ُٚاب جىيُداث وقغوح بى اُٞت ًٖ َظا الخد،ٟٔ
ٞةهه ًض ٘ٞبالكُٞ ٪ما ًسو التزام مىعٍخاهُا بهظٍ الاجٟاُ٢ت ،الؾُما ٖىضما جدُل بلى
الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الضازلي اإلاىعٍخاوي ،وٖلى َظا ألاؾاؽ وو٣ٞا للماصة 28
٣ٞغة  2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٞةن َظا الخد ٟٔباليؿبت للىمؿا ٦ظل ،٪مخٗاعى م٘
مىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت ٞبالخالي ٚحر مؿمىح به.
وٍغي الداهمسن ٦ظل ٪بإن الخدٟٓاث الٗامت التي جدُل بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت
والضؾخىع جدؿم بٗضم الخدضًض والٛمىى ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞهي ٚحر مؿمىح بها ومً
ٚحر ؤزغ ٢اهىوي.
هٟـ الاٖتراى ٢امذ به فلىداٍ والنروٍج ٖلى الخد ٟٔاإلاىعٍخاوي بدُض جىنلخا بلى
اٖخباعٍ ٖاما زانت إلاا ًدُل بلى ال٣ىاهحن الضًيُت ؤو بلى ٢ىاهحن وَىُت مً صون جدضًض
مضاٍ ،ما ظٗله ال ٌؿمذ للضو ٫ألاَغا ٝألازغي في َظٍ الاجٟاُ٢ت مٗغٞت بلى ؤي مضي
حٗخبر َظٍ الضولت هٟؿها مغجبُت بإخ٩امها ،وٖلى َظا ؤؾاؽ جشحر َظٍ الخدٟٓاث ق٩ى٥
ظضًت ُٞما ًسو هُت مىعٍخاهُا باالمخشا ٫اللتزاماتها و٣ٞا لهظٍ الاجٟاُ٢ت.
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ؤي ٠بلى طل ،٪حٗخبر ٞلىضاٍ والجروٍج بإن َظٍ الخدٟٓاث جسً٘ للمبضؤ الٗام
لخٟؿحر اإلاٗاَضاث ،والظي بمىظبه ال حؿخُ٘ الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت مُٗىت الخظعٕ
بإخ٩ام ٢اهىنها الضازلي مً ؤظل جبريع ٖضم التزامها بهظٍ الاجٟاُ٢ت ،وبمىظب اإلااصة 28
٣ٞغة ٞ 2ةن الخدٟٓاث اإلاخٗاعيت م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت مغٞىيت.
ؤما َىلىدا والبرجغاٌ ٞهما حٗخبران الخد ٟٔالظي ًدُل بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت وبلى
ال٣اهىن اإلاىعٍخاوي يهض ٝبلى جدضًض الالتزاماث التي جٟغيها اجٟاُ٢ت الم عؤة وٍشحر الك٪
ُٞما ًسو اعجباٍ َظٍ الضولت بمىيىٖها وٚغيها و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها ،وَى
ًمـ بإؾـ الىٓام الضولي لالجٟاُ٢اث ٦ظل.٪
وٖلى َظا ألاؾاؽ اٖخبرجا َظا الخد ٟٔمخٗاعى م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ألهه
ًدض مً جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت بُغٍ٣ت ظضًت وؤبٗض مً طلٞ ٪هى ٌؿذ زجي بٌٗ ؤخ٩ام َظٍ
الاجٟاُ٢ت باالؾدىاص ٖلى مٟاَُم ٚحر واضخت.
وؤزحرا جًم الظىٍد نىتها بلى نىث الضو ٫ألاوعوبُت الؿاب٣ت بدُض حٗخبر َظا
الخدٖ ٟٔاما ٚحر مدضصا زانت ٖىضما ًدُل بلى ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن
الضازلي اإلاىعٍخاوي ،وؤهه ال ًدضص ؤي مً اإلاىاص م٣هى صة بهظا الخد ٟٔوال مضاٍٞ ،هى
بالخالي ًضزل الك ٪ظضًا ُٞما ًسو اعجباٍ مىعٍخاهُا بمىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت.
وو٣ٞا لل٣اهىن الضولي الٗغفي اإلاضون في اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ٞةهه ٚحر
مؿمىح بالُ٣ام بخدٟٓاث مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت.
وفي ألازحر ،ال ًٟىجىا ؤن هظ٦غ بإهه ُٞما ٖضا الىمؿا الضاهمغ ٥والجروٍج ٞةن َظٍ
الاٖتراياث لم جمى٘ صزى ٫الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ ُٞما بحن الضو ٫اإلاٗتريت ألازغي وما
1
بحن مىعٍخاهُا مً صون ؤن حكترٍ مجها مغاظٗت جدٟٓاتها.
وَظا الٞذ لالهدباٍ زانت وؤن َظٍ الضو٢ ٫ض اجدضث ٧لها في ٨ٞغة واخضة مٟا صَا،
ؤن َظٍ الخدٟٓاث ٖامت ،جضزل الكُٞ ٪ما ًسو هُت مىعٍخاهُا في الخىهل مً
َ 1لبذ الىمؿا الضاهمغ ٥والجروٍج ؤن جضزل الاجٟاُ٢ت ٧لُا ُٞما بُجها وما بحن مىعٍخاهُا ،ؤبٗض مً طلًُ ٪لب الضاهمغ ٥مً
مىعٍخاهُا بٖاصة الىٓغ في َظا الخد.ٟٔ
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الالتزاماث التي جٟغيها ٖلحها َظٍ الاجٟاُ٢ت ،وؤنها مسالٟت لـ
الاجٟاُ٢ت ٞبالخالي ٚحر مؿمىح بها؟

"مىطىق" و"غسض" َظٍ

 .5الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات املغسا:
لم ج ً٨جدٟٓاث اإلاٛغب ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اليؿاء ،مسخلٟت ًٖ باُ٢ت جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ألازغي ،وم٘ َظا لم حٗترى ٖلحها بال
صولت ؤوعوبُت واخضة واإلاخمشلت في َىلىدا.
ٞل٣ض اٖخبرث َىلىضا ؤلاٖالن الظي ً٣بل اإلاٛغب مً زالله جُبُ ٤جغجِباث الم اصة 2
مً الاجٟاُ٢ت ،بكغٍ ؤن ال جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،بٖالها مسالٟا
إلاىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
٦ما اٖخبرث َىلىضا جد ٟٔاإلاٛغب ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة ( ،)2اإلااصة ٣ٞ 15غة ( )4واإلااصة
ٚ 16حر مخُاب ٤م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
 .6الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات ثىوع:
ل٣ض اٖتريذ زالر صوٖ ِ٣ٞ ٫لى جدٟٓاث جىوـ ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ،وجخمشل َظٍ الضو ٫في ؤإلااهُاَ ،ىلىضا والؿىٍض هلسهها ُٞما
ًلي:
باليؿبت ألملاهُاٞ ،ل٣ض اٖتريذ ٖلى جدٟٓاث وبٖالهاث جىوـ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة ،2
اإلااصة ٣ٞ 15غة  4واإلااصة ٦ .16ما ؤ٦ضث ٖلى ٖضم بم٩اهُت جىوـ اإلاُالبت بها مً ؤظل
جبرًغ اإلاماعؾاث ال٣اهىهُت التي ال جإزظ بٗحن الاٖخباع الىيُٗت ال٣اهىهُت اإلاٗتر ٝبها
لليؿاء ولألَٟا ٫في الجمهىعٍت الٟضعالُت ألاإلااهُت وفي َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ؤما َىلىداٞ ،ةنَا حٗخبر الخدٟٓاث الخىوؿُت مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت
بمىظب اإلااصة ٣ٞ 28غة  2مجها .هٟـ الاٖتراى ٢امذ به الظىٍد التي جغي في جُبَُ ٤ظٍ
الخدٟٓاث ٖلى ؤعى الىا ،٘٢وؾُلت لسل ٤جمُحزا يض اليؿاء بؿبب الجيـ ،وزغ٢ا
ألخ٩ام الاجٟاُ٢ت.
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٦ما ًظ٦غها الؿىٍض بإن جد ٤ُ٣مبا صت اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫وٖضم الخمُحز
بحن الجيؿحنً ،ضزل يمً ؤَضا ٝألامم اإلاخدضة اإلاىهىم ٖلحها في اإلاُشا ١وؤلاٖالن
الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ومسخل ٠الاجٟاُ٢اث التي حٗخبر جىوـ َغٞا ٞحها.
وفي ألازحر ،ال ًٟىجىا ؤن هظ٦غ بإهه ٖلى الغٚم مً اٖتراى َظٍ الضوٖ ٫لى جدٟٓاث
جىوـٞ ،ةن َظا لم ًمىٗها مً ج٣غٍغ صزى ٫الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ ُٞما بُجها وبحن جىوـ
مً صون ؤي قغٍ ؤو ُ٢ضُٞ ،ما ٖضا الؿىٍض التي ؾ٨خذ ًٖ طل.٪

اللسق الثاوي:
الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات دوٌ الشسق وطؽ
ل٣ض نضع يض جدٟٓاث صو ٫الكغ ١ألاوؾِ ٖلى اجٟاُ٢ت
َاثلت مً الاٖتراياث هلسهها ٦ما ًلي:

خ٣ى ١اإلاغؤة مجمىٖت

 .1الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات اللساق:
ل٣ض اٖترى ٖلى الخدٟٓاث الٗغاُ٢ت زالر صو ،ِ٣ٞ ٫والٗغا٦ ١مهغ ولُبُا ق٩ل
اؾخصىاءا مً خُض اٖترى اإلا٨ؿُٖ ٪لى جدٟٓاجه.
بالٟٗل ل٣ض اٖتريذ املىظًُ ٖلى ٧ل الخدٟٓاث الٗغاقي ة وجىنلذ بلى هٟـ
الىدُجت التي جىنلذ بلحها بٗض صعاؾت الخدٟٓاث اإلاهغٍت واللُبُت ،بمٗجى ؤنها اٖخبرتها
ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء،
ٞبالخاليٚ ،حر ٢اهىهُت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
وخؿب اإلا٨ؿُٞ ،٪ةن جُبُ ٤ما هو ٖلُه َظا الخدٖ ٟٔلى ؤعى الىا ،٘٢ؾُاصي
خخما بلى ب٢امت جمُحزا يض اليؿاء بؿبب ظيؿهم ،وَظا مسالٟا ل٩ل ما ظاءث به َظٍ
1
الاجٟاُ٢ت ووزاث ٤صولُت ؤزغي حٗخبر الٗغاَ ١غٞا ٞحها.
 1مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت
والش٣اُٞت.
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وٖلى َظا ألاؾاؽ ،حؿخسلو اإلا٨ؿُ ،٪بإن الخد ٟٔالٗغاقي ٖلى هٟـ اإلاباصت التي
ظاءث بها اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاءٖ ،باعة ًٖ زغ١
اللتزاماث صولُت اجٟاُ٢ت ٧ان ٢ض ٢بل بها الٗغا ١ؾاب٣ا.
ؤما َىلىدا والظىٍدٞ ،ل٣ض ا٦خٟخا باٖخباع ٧ل جدٟٓاث الٗغاٚ ١حر مخُاب٣ت م٘
مىيىٕ وَض ٝالاجٟاُ٢ت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
وٖلُهٞ ،ل٣ض اجدضث الاٖتراى اث الهاصعة يض جدٟٓاث الٗغا ١في اٖخباعَا ٚحر
مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء،
ٞبالخاليٚ ،حر ٢اهىهُت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
وم٘ َظا لم حكترٍ َظٍ الضو ٫الشالر اإلاٗتريت لضزى ٫الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ ُٞما
بُجها وما بحن الٗغا ،١مغاظٗت الٗغا ١لهظٍ الخدٟٓاث.
 .2الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات زدن:
لم ج ً٨الخدٟٓاث ألاعصهُت ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اليؿاء ،مسخلٟت ًٖ باُ٢ت الخدٟٓاث الٗغبُت ألازغي ،وم٘ َظا لم حٗترى ٖلحها بال صولت
ؤوعوبُت واخضة وهي الؿىٍض.
ول٣ض اٖتريذ الظىٍد ٖلى الخدٟٓاث ألاعصهُت ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  ،2اإلااصة ٣ٞ 15غة
( )4واإلااصة  16خغ( ٝط ،ح ،ػ ) ،واٖخبرتها ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،و٣ٞا إلاا ظاء في هو اإلااصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
 .3الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات لجىان :
ل٣ض اٖترى ٖلى الخد ٟٔا للبىاوي ؤعر٘ صو ٫ؤعوبُت  ِ٣ٞوهي  :الىمؿاَ ،ىلىضا،
الضاهمغ ٥والؿىٍض.
ٞباليؿبت للىمظاٞ ،ةنها حٗخبر الخدٟٓاث التي جدضص مً وعائها الضو ٫الالتزاماث التي
جٖ ٘٣لى ٖاج٣ها ٖىض الاهًمام بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اليؿاء ،والتي حكحر بُغٍ٣ت ٖامت ومً صون ؤي جدضًض بلى ٢اهىنها الضازلي ،جدٟٓاث
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ٚامًت ،جضزل الكُٞ ٪ما ًسو هُت لبىان في الالتزام بخد ٤ُ٣مىيىٕ وٚغى
الاجٟاُ٢ت.
وحٗخبر الىمؿا ٦ظل ،٪بإن الخد ٟٔالٗام الظي ٢امذ به لبىان والظي ال جدضص مً
ؽ ال٣اهىن
زالله الترجِباث اإلاٗىُت بهظٍ الخدٟٓاث وال مضاَاٌ ،ؿاَم في زغ ١ؤؽ
الضولي للمٗاَضاث  .وبمىظب َظا ال٣اهىنٞ ،ةن الخدٟٓاث التي ًغاص مً زال ٫جُبُ٣ها
الؿماح للضولت التي ٢امذ بها الخىهل مً الالتزاماث ألاؾاؾُت لخد ٤ُ٣مىيىٕ وٚغى
الاجٟاُ٢ت ،جدٟٓاث ٚحر م٣بىلت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،وهدُجت لٗمىمُت َظا الخد ،ٟٔجغي الىمؿا بإهه مً ٚحر اإلامً٨
مٗغٞت ما بطا ٧اهذ م٣بىلت في هٓغ ال٣اهىن الضولي ؤو ال ،مً ؤظل طل ٪جُلب مً لبىان،
ج٣ضًم جىيُداث خى ٫جدٟٓاتها  .وفي ٧ل ألاخىا ٫حٗخبر الىمؿا َظٍ الاجٟاُ٢ت هاٞظة
٧لُت ُٞما بُجها وما بحن لبهان .
ؤما َىلىدا والظىٍد ٞل٣ض اٖخبرجا ٧ل الخدٟٓاث اللبىاهُت مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى
الاجٟاُ٢ت اؾدىاصا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها ،ؤبٗض مً طلٌ ٪ك ٪الداهمسن في اهًمام
لبىان بلى مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء  .مً
ؤظل طل ٪جضعي َظٍ الضو ٫لبىان بلى بٖاصة الىٓغ في جدٟٓاتها.
وٖلُه ،جخدض الاٖتراياث الهاصعة يض جدٟٓاث لبىان بهٟت ٖامت في ٨ٞغة واخضة
مٟاصَا ،ؤن َظٍ الخدٟٓاث ٚحر مؿمىح بها ،وؤنها مسالٟت لـ "مىطىق" و"غسض" اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة .ؤبٗض مً طل ٪حٗخبر الىمؿا َظا الخدٖ ٟٔاما ومً صون ؤي جدضًضً ،بٗض جُبُ٤
التزاما مهما ظضا ههذ ٖلُه اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ،وَى
الالتزام بٗضم الخمُحز.
 .4الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات طىزٍا:
ل٣ض اٖترى ٖلى جدٟٓاث ؾىعٍا ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة بخضي ٖكغة صولت ؤوعوبُت ،مً
بُجها صولخحن لم حٗتريا بال ٖلى جدٟٓاتها ،وهي اًُالُا وعوماهُا ٞ .اخخلذ ؾىعٍا بظل٪
اإلاغجبت الشاهُت ُٞما ًسو ٖضص الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى جدٟٓاتها.
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ُٟٞما ًسو أملاهُا والىمظاٞ ،ل٣ض اٖخبرجا جدٟٓاث ؾىعٍا بإنها جاصي بلى الخض مً
الالتزاماث التي ج٣غعَا َظٍ الاجٟاُ٢ت زانت ُٞما ًخٗل ٤بإخ٩ام ؤؾاؾُت في اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،ما ًضزل الك ٪في هُت ؾىعٍا في اخترام الالتزاماث الىاظمت ٖجها ،وٖلى َظا
ألاؾاؽ حٗخبرانها ٚحر مخماقُت م٘ مىيىٖها وٚغيها .
ؤي ٠بلى طل ،٪حٗذبغ الىمؿا بإهه في ُٚاب جىيُداث وقغوح بياُٞت ًٖ جدٟٓها
ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة  2التي جدُل بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،مً صون وي٘ جدضًض للخد،ٟٔ
ٞةهه ًىلض الك ٪لضيها ُٞما ًسو التزام ؾىعٍا بهظٍ الاجٟاُ٢ت.
ؤما الداهمسن ٞةنها حٗخبر الخدٖ ٟٔلى اإلااصة ٖ 2باعة ًٖ الخٟا ٝخى ٫الالتزام بٗضم
الخمُحز والظي ٌٗخبر مىيىٕ الاجٟاُ٢ت ،وَٗخبر ٦ظل ٪بإن جدٖ ٟٔام بهظا الك٩ل ٖلى
ماصة ؤؾاؾُت مً الاجٟاُ٢تً ،ضزل الكُٞ ٪ما ًسو بعاصة الخ٩ىمت الؿىعٍت في جىُٟظ
التزاماتها و٣ٞا لهظٍ الاجٟاُ٢ت.
ومً ظهت ؤزغي ،جالخٔ الضاهمغ ٥بإهه مً بحن ؤزاع جدٟٓاث ؾىع ًا ٖلى اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،بما ٞحهم الخدٖ ٟٔلى اإلااصة  ،2ب٢امت جمُحز يض اليؿاء وَظا ًسال ٠مىيىٖها
وٚغيها ،لظا جُلب مً ؾىعٍا بٖاصة الىٓغ في جدٟٓاتها.
اطجاهُا ؤًًا حٗخبر جدٟٓاث ؾىعٍا مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ألنها جمـ
بالتزاماث ؤؾاؾُت مىهىم ٖلحها في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة .وحٗخبر ٦ظل ٪الخدٖ ٟٔلى اإلااصة 16
باإلخالت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت مً صون ج٣ضًم جىيُداث ،مشحرا للكُٞ ٪ما ًسو هُت
َظٍ الضولت في الالتزام بإخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ورٗض صعاؾت ص٣ُ٢ت ٢امذ بها فلىداٍ ،جىنلذ بلى اٖخباع الخدٟٓاث الٗامت التي
٢امذ بها ؾىعٍا والتي جدُل بلى ال٣ىاهحن الضًيُت ؤو بلى ٢ىاهحن وَىُت مً صون جدضًض
مضاَا ،ال حؿمذ للضو ٫ألاَغا ٝألازغي في َظٍ الاجٟاُ٢ت ،مٗغٞت بلى ؤي مضي حٗخبر َظٍ
الضولت هٟؿها مغجبُت بإخ٩امها ،وٖلى َظا ؤؾاؽ جشحر َظٍ الخدٟٓاث ق٩ى ٥ظضًت
ُٞما ًسو هُت ؾىعٍا باالمخشا ٫اللتزاماتها و٢ٝا لهظٍ الاجٟاُ٢ت.
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وجًُٞ ٠لىضاٍ بإن َظٍ الخدٟٓاث جسً٘ للمبضؤ الٗام لخٟؿحر اإلاٗاَضاث ،والظي
بمىظبه ال حؿخُ٘ الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت مُٗىت الخمؿ ٪بإخ٩ام ٢اهىنها الضازلي مً
ؤظل جبرًغ ٖضم التزامها بهظٍ الاجٟاُ٢ت.
ؤبٗض مً طلٞ ٪ةن ٞلىضاٍ حٗخبر جد ٟٔؾىعٍا ٢ض ا ههب ٖلى ؤَم مىاص اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة والتي جخٗل ٤بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،وَظا ما ًجٗل َظٍ الخدٟٓاث
مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت وو٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة ٞ 2ةن ؤي جدً ٟٔمـ
بمىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت َى مغٞىى.
إلااصة  2مً
ؤما فسوظا ٞهي جغي بإن ؾىعٍا ٢ض ؾمدذ لىٟؿها بٗضم جُبُ ٤ا
الاجٟاُ٢ت وؤنها ٢ض ٢امذ بخدٖ ٟٔام ًدض مً آلازاع ال٣اهىهُت لهظٍ اإلااصة ،وٖلى َظا
ألاؾاؽ ،حٗترى ٞغوؿا ٖلى َظا الخد ٟٔألهه ًمـ بمىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت .
٦ما حٗترى ٞغوؿا ٖلى جد ٟٔؾىعٍا ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2اإلااصة ٣ٞ 15غة  4واإلااصة 16
٣ٞغة  1و 2مً صون جبرًغ.
وخؿب اًؼالُا ٞةن جدٟٓاث ؾىعٍا مخٗاعيت م٘ مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة
ألنها جى٣و مً الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢ت والتي ٢غعث مً ؤظل
جُبُٗٞ ٤ا ٫للخ٣ى ١اإلا٣غعة ٞحها  .ؤما ُٞما ًسو جد ٟٔؾىعٍا ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة 2
والتي جدُل بلى ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُتٞ ،خٗخبرَا اًُالُا بإنها ؾخدض مً اإلاؿاولُاث
والالتزاماث التي جغجبها َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ومً َظا اإلاىُل ٤جشحر ق٩ى ٥ظضًت ُٞما ًسو
مضاَا الخ٣ُ٣ي والالتزام الظي اجسظجه ؾىعٍا ٖىض الاهًمام بلى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
َىلىدا ؤًًا حٗخبر جدٟٓاث ؾىعٍا مٗاعيت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ،زانت إلاا
جدُل بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ألنها حٗخبرَا مداولت للخض مً الالتزاماث التي جٖ ٘٣لى
ٖاج ٤ؾىعٍا ٖىض الاهًمام بلى َظٍ الاجٟاُ٢ت ،لظا ٞهي جضزل الكُٞ ٪ما ًسو التزامها
بمىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت وجمـ بإؾـ ال٣اهىن الضولي الاجٟاقي.
وخؿب زوماهُا ٞةن جذ ٓٞاث ؾىعٍا مخٗاعيت م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت و٣ٞا
للماصة  19مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لؿىت  .1969ؤما بسٍؼاهُا ٞةنها حٗترٝ
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بان جدٟٓاث ؾىعٍا مىظهت بلى ٣ٞغاث مدضصة مً مىاص الاجٟاُ٢ت ول ً٨مً صون ؤن
جىضر لباقي الضو ٫ألاَغا ٝبلى ؤي خض ٢بلذ ؾىعٍا بإخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت.
وؤزحرا حٗخبر الظىٍد اإلااصة  2مً اإلاىاص ألاؾاؾُت في الاجٟاُ٢ت والخد ٟٔالٗام ٖلحها
ًضزل ق٩ى٧ا ظضًت ُٞما ًسو اعجباٍ ؾىعٍا بمىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ،ؤما الخدٟٔ
ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2واإلااصة ٣ٞ 15غة  4واإلااصة ٣ٞ 16غة ٞ 1ةنهم ؾُسل٣ىن ٖىض
جُبُ٣هم ويُٗت جمي ًؼ يض اليؿاء بؿبب الجيـ ،وَظا مسال ٠إلاىيىٕ وٚغى
الاجٟاُ٢ت ٦ظل.٪
وٖلُه وبهٟت ٖامت ،جخدض ٧ل َظٍ الاٖتراياث في اٖخباع الخدٟٓاث الؿىعٍت جدض
مً الالتزاماث التي ج٣غعَا َظٍ الاجٟاُ٢ت وؤنها مسالٟت إلاىيىٖها وٚغيها زانت ُٞما
ًخٗل ٤بإخ٩ام ؤؾاؾُت في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة وؤن َا جضزل الك ٪في ٖؼم ؾىعٍا ٖلى اخترام
الالتزاماث الىاظمت ٖجها ٞبالخالي ٚحر مؿمىح بها.
وم٘ َظا ج٣بل الضو ٫اإلاٗتريت ٖلى َظٍ الخدٟٓاث صزى ٫الاجٟاُ٢ت ُٞما بُجها وما
بحن ؾىعٍا مً صون قغٍ ؤو ُ٢ضُٞ ،ما ٖضا الؿىٍض وٞلىضاٍ اللخان اقترَخا ؤن جضزل
الاجٟاُ٢ت ٦ما هي مً صون الاؾخضال ٫بهظٍ الخدٟٓاث ؤو الضاهمغ ٥التي َلبذ مً
ؾىعٍا بٖاصة الىٓغ ٞحها.

اللسق الثالث:
الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات الدوٌ الخلُجُة
ل٣ض نضع يض جدٟٓاث الضو ٫السلُجُت الؾُما البدغًٍ ال٩ىٍذ واإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت اٖتراياث ٦شحرة ،ؾىداو ٫ؤلال٣اء الًىء ٖلحها ٦ما ؾُلي:
 .1الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات الجدسًٍ:
ل٣ض اخخلذ البدغًٍ اإلاغجبت الشالشت ُٞما ًسو ٖضص الضو ٫ألاوعوبُت التي اٖتريذ
ٖلى جدْ٠اتها ،والظي َى حؿ٘ صو ٫مً بُجها الُىهان التي لم حٗترى بال ٖلى جدٟٓاتها .
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وبهظا ج٩ىن ٢ض خُٓذ جدٟٓاث البدغًٍ بىٟـ الاَخمام الظي خُٓذ به الخدٟٓاث
اإلاىعٍخاهُت ،ول٦ ً٨ما ؾجري لِـ مً ٢بل هٟـ الضو ٫وال مً ؤظل هٟـ ألاؾباب.
وفي الٗمىم ًم ً٨جلسُو َظٍ الاٖتراياث ُٞما ًلي:
خؿب أملاهُا ٞةن جد ٟٔالبدغًٍ ٖلى اإلااصة  2واإلااصة ً 16ضزل الكُٞ ٪ما ًسو
هُتها في جد ٤ُ٣الالتزاماث الىاظمت ًٖ الاجٟاُ٢ت ،لظا ٞةن ؤإلااهُا حٗخبرٍ مخٗاعيا م٘
مىيىٖها وَضٞها.
ؤي ٠بلى طل ،٪جغي الىمظا بإن جدٟٓها الٗام ٖلى َاجحن اإلااصجحن مً صون
جٟؿحراث بياُٞت جدضص بىيىح مضي اعجباٍ البدغًٍ بخُبُ٣هماً ،ضزل الك ٪في التزام
البدغًٍ بهظٍ الاجٟاُ٢ت زانت إلاا ًدُل بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وو٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة 2
مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة و٦ظا ال٣اهىن الضولي الٗغفي اإلاضون في اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث،
ٞةهه ال ً٣بل ؤي جد ٟٔمسالٟا إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت.
ؤما الداهمسن ٞهي حٗخبر جدٟٓاث البدغًٍ ٖلى اإلااصة  2واإلااصة  16التي جدُل بلى
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٚحر مدضصة وٚامًت وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞهي ٚحر مؿمىح بها ومً ٚحر
ؤزغ ٢اهىوي.
وباليؿبت لللىداٍ ٞةن الخدٟٓاث الٗامت التي ٢امذ بها البدغًٍ والتي جدُل بلى
ال٣ىاهحن الضًيُت ؤو بلى ٢ىاهحن وَىُت مً صون جدضًض مضاَا ،ال حؿمذ للضو ٫ألاَغاٝ
ألازغي في َظٍ الاجٟاُ٢ت مٗغٞت بلى ؤي مضي حٗخبر َظٍ الضولت هٟؿها مغجبُت بإخ٩امها،
وٖلى َظا ؤؾاؽ جشحر َظٍ الخدٟٓاث ق٩ى ٥ظضًت ُٞما ًسو هُت البدغًٍ في الامخشا٫
اللتزاماتها و٣ٞا لهظٍ الاجٟاُ٢ت.
ؤبٗض مً طلٞ ٪ةن ٞلىضاٍ حٗخبر جد ٟٔالبدغًٍ ٢ض اههب ٖلى ؤَم مىاص اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة والتي جخٗل ٤بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،وَظا ما ًجٗل َظٍ الخدٟٓاث
مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت وٚحر مؿمىح بها و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
ؤما فسوظا ٞةنها حٗخبر عبِ جُبُ ٤اإلااصة  2واإلااصة  16مً الاجٟاُ٢ت بإخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ٖاما وٚحر مدضصا ال ٌؿمذ بمٗغٞت الخٗضًالث التي ؤصزلذ ٖلى الالتزاماث
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الىاعصة في َاجحن اإلااصجحن ،وجدٟٓاث بهظا الك٩ل جمى٘ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت مً بخضار آلازاع
الالػمت ٞهي بالخالي جمـ بمىيىٖها وٚغيها.
هٟـ الصخيء باليؿبت للُىهان التي حٗخبر الخدٖ ٟٔلى اإلااصة  2و ٖ 16اما وٚحر
مدضصا ومخٗاعيا م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ،وو٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة ٞ 2هظا الىىٕ مً
الخدٚ ٟٔحر مؿمىح به.
لم ٌكحر
وُٞما ًسو بسٍؼاهُا ٞةنها حٗخبر جد ٟٔالبدغًٍ ٖلى اإلااصة ٖ 2اما زانت ا
بلى ال٣اهىن الضازلي مً صون جدضًض هُا٢ا لظل ٪وؤهه ال ًىضر لباُ٢ت الضو ٫ألاَغاٝ
بلى ؤي صعظت ٢بلذ البدغًٍ بااللتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
ؤما الظىٍد ٞةنها حٗخبر جدٟٓاث البدغًٍ ال جدضص اإلاؿاولُاث التي جٖ ٘٣لى ٖاج٣ها
بمىظب َظٍ الاجٟاُ٢ت ،وجض زل الك ٪في التزامها بمىيىٖها وٚغيها ما ٢ض ًمـ ؤؾـ
ال٣اهىن الضولي الاجٟاقي.
٦ما جًُ ٠بإهه في ُٚاب جىيُذ بيافيٞ ،ةن َظا الخد ٟٔالظي ال ًدضص بىيىح
 ٠ُ٦ؾىٌ ٝؿدشجى جُبُ ٤جغجِباث مً َظٍ الاجٟاُ٢تً ،ضزل الك ٪ظضًا في التزام َظٍ
الضولت بمىيىٖها وٚغيها.
ؤما ُٞما ًسو جد ٟٔالبدغًٍ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2واإلااصة ٣ٞ 15غة ٞ 4ةن ٞغوؿا
حٗترى مً صون جبرًغ  .وجىًم بلحها َىلىدا مٗخبرة َظٍ الخدٟٓاث مخٗاعيت م٘ مىيىٕ
وٚغى الاجٟاُ٢ت.
ً
ا٢هاءا اللتزام مً الالتزاماث ألاؾاؾُت في
ؤما الضاهمغٞ ٥ةنها حٗخبر َظٍ الخدٟٓاث
الاجٟاُ٢ت ،ما ًجٗلها ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٖها وٚغيها.
وخؿب ؤإلااهُا والىمؿا ٦ظل ،٪ؾُاصي َظا الخد ٟٔال مدا ٫بلى زلْ ٤غوٝ
جمُحزًت يض اليؿاء بؿبب الجيـ ،وَظا ٦ظل ٪مخٗاعى م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت.
وج٣ى ٫الؿىٍض بإن جد ٟٔالبدغًٍ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2واإلااصة ٣ٞ 15غة ً 4بٗض مً
صون ق ٪التزام بٗضم الخمُحز وَظا ًخٗاعى م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ،زانت وؤن
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مبضؤ اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز مىهىم ٖلحهما في مُشا ١ألامم اإلاخدضة وؤلاٖالن الٗالمي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
و٦سالنت ل٩ل ما ؾبً ،٤م ً٨اٖخباع الضو ٫اإلاٗتريت ٖلى جدٟٓاث البدغًٍ ٢ض
اج٣ٟذ ٖلى اٖخباع َظٍ الخدٟٓاث ٚحر مدضصة وٚامًت ومسالٟت لـ "مىطىق" و"غسض"
َظٍ الاجٟاُ٢ت وؤنها جضزل الكُٞ ٪ما ًسو هُت البدغًٍ في جد ٤ُ٣الالتزاماث
اإلاىهىم ٖلحها ٞحهاٞ ،بالخالي ٚحر مؿمىح بها  .بل وؤبٗض مً طل ٪حٗخبرَا الداهمسن مً
ٚحر ؤزغ ٢اهىوي.
وم٘ َظا ٞةهه مً الالٞذ لالهدباٍ ؤهه ُٞماٖضا الؿىٍض وٞلىضاٍ والىمؿا ٞةن َظٍ
الضو ٫اإلاٗتريت لم جمى٘ صزى ٫الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ ُٞما بُجها وما بحن البدغًٍ ٦ما لم
حكترٍ مجها مغاظٗت جدٟٓاتها؟
 .2الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات الىىٍت:
ل٣ض نضع يض الخد ٟٔال٩ىٍتي ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اليؿاء ،اٖتراياث مً ٢بل زماوي صو ٫ؤوعوبُت هلسهها ُٞما ًلي:
ٞباليؿبت لخدٟٓه ٖلى اإلااصة  ،7جظ٦غ فلىداٍ بالتزام الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ
الاجٟاُ٢ت باجساط ؤلاظغاءاث الالػمت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء في اإلاجا ٫الؿُاسخي .
٦ما حٗخبر ٞلىضاٍ َظٍ اإلااصة ،ؤؾاؾُت بخي ر ٌٗخبر جُبُ٣ها مهما ظضا ومغجبُا بمىيىٕ
وٚغى الاجٟاُ٢ت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤزًٗذ الخدٖ ٟٔلى َظٍ اإلااصة وٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2بلى اإلابضؤ
الٗام السام باخترام الاجٟاُ٢اث ،والظي ال ًم ً٨بمىظبه الاخخجاط بال٣اهىن الضازلي
للخىهل مً الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ؤما ُٞما ًسو جد ٟٔال٩ىٍذ ٖلى اإلااصة ٣ٞ 16غة (ص) ،جغي ٞلىضاٍ بإهه ٚحر واضر
وٚحر مدضص ،والخدٟٓاث الٗامت ،خؿب اٖخ٣اصَا ،جمـ بغ٧اثؼ الاجٟاُ٢اث الضولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً ظهت٦ ،ما ؤن الهُٛت الخالُت للخدٟٓاث ال٩ىٍدُت ٚحر مخُاب٣ت
بهىعة واضخت م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ،مً ظهت ؤزغي  .وَظا ًؼعٕ الكُٞ ٪ما
ًسو هُت ال٩ىٍذ في الالتزام باخترام وبخُبُ ٤الاجٟاُ٢ت.
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وٖلى َظا ألاؾاؽ ،وو٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  ،2جغٞ ٌٞلىضاٍ ٢بى٧ ٫ل الخدٟٓاث
ال٩ىٍدُت ،وحٗخبرَا زالُت مً ٧ل ؤزغ ٢اهىوي ،ؤبٗض مً طل ٪جُلب مً ال٩ىٍذ مغاظٗتها.
ؤما الًزوٍج ٞةهه ٌٗخبر الخدٟٓاث التي جغٍض مً زاللها الضو ٫الخض مً اإلاؿاولُاث
التي ج٣غعَا َظٍ الاجٟاُ٢ت والاؾخضال ٫باإلاباصت الٗامت ل٣اهىنها الضازلي ،جمـ بغ٧اثؼ
ال٣اهىن الضولي الاجٟاقي٦ ،ما جشحر الك ٪في هُت ال٩ىٍذ في الالتزام بإخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ؤما َىلىدا والظىًد ٞل٣ض اٖخبرجا الخدٟٓاث ال٩ىٍدُت ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ
وٚغى الاجٟاُ٢ت و٣ٞا إلاا ظاء في هو اإلااصة ٣ٞ 28غة  2مجها .ل ً٨لم حٗتريا ٖلى صزى٫
الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ ُٞما بُجهما وال٩ىٍذ  .بِىما اٖخبرث بلجُيا ،و البرجغاٌ والىمظا
الخد ٟٔال٩ىٍتي ٖلى اإلااصة  7خغ( ٝؤ) والماصة  16خغ( ٝص)  ،ِ٣ٞمسالٟا إلاىيىٕ
وَض ٝالاجٟاُ٢ت.
وفي ألازحر ،اٖتريذ الداهمسن ٖلى جدٟٓاث ال٩ىٍذ واٖخبرتها مىهبت ٖلى ؤخ٩ام
ؤؾاؾُت مً الاجٟاُ٢ت ،وفي َظا الؿُا ،١جظ٦غها باإلابضؤ الٗام الظي ٦غؾه ٢اهىن
اإلاٗاَضاث والظي ال ًجىػ بمىظبه للضو ٫الاخخجاط ب٣ىاهُجهم الض ازلُت للخملو مً
الالتزاماث التي جٟغيها ٖلحها الاجٟاُ٢اث الضولُت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ اٖخبرث الداهمسن َظا الخدٚ ٟٔحر مخُاب ٤م٘ مىيىٕ وٚغى
الاجٟاُ٢ت بالخالي ٚحر م٣بى ٫في هٓغ ال٣اهىن الضولي٦ ،ما اٖخبرث بإن باب الاٖتراياث
ٖلُه جب٣ى مٟخىخت ختى بٗض اهتهاء اإلاضة ال٤اهىهُت اإلاىهىم ٖلحها في الاجٟاُ٢ت.
 .3الاكتراطات الصادزة طد ثدلـات اململىة اللستُة الظلىدًة:
ل٣ض ها ٫جد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت خهت ألاؾض مً خُض ٖضص الضو ٫التي
اٖتريذ ٖلُه ،والظي ونل بلى  12صولت ؤوعوبُتٞ ،اخخلذ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
مغجبت الهضاعة م٣اعنة م٘ الضو ٫الٗغبُت ألازغي .
بالٟٗل ،ل٣ض اٖتريذ ؤٚلبُت الضو ٫ألاوعبُت ٖلى جدٟٓاث اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،1ؾىءا ٖلى الكُغ الظي ًجٗل الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤؾمى مً الاجٟاُ٢ت ؤو
 1ل٣ض اٖتريذ ج٣غٍبا ٧ل الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى جدٟٓاث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتُٞ ،ما ٖضا بلجُ٩ا الُىهان اًُالُا وعوماهُا.
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ختى ٖلى ال٣ٟغة  2مً اإلااصة  .9وٖلُه ؾيخىؾ٘ في َظٍ الاٖتراياث مٗخمضًً الخ٣ؿُم
الخالي:
 اٖتراياث الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى الخد ٟٔالظي ًجٗل الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤؾمى مًاجٟاُ٢ت ،1979
 اٖتراياث الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى الخد ٟٔاإلاخٗل ٤بالجيؿُت..3أ /اكتراطات الدوٌ وزوتُة كلى الحدلف الري ًجلل الشسَلة إلاطالمُة
أطمى مً اثلاكُة :1979
مً عؤي أملاهُاٞ ،ةن الخدٟٓاث السانت بمُاب٣ت جغجِباث الاجٟاُ٢ت م٘ ٢ىاٖض
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،جشحر الكُٞ ٪ما ًسو بعاصة اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في اخترام
َظٍ الاجٟاُ٢ت  .وٖلُه ،اٖخبرث ؤإلااهُا َظٍ الخدٟٓاث ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى
الاجٟاُ٢ت.
ؤما الىمظاٞ ،ةنها جغي بإن جد ٟٔا إلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى ٧ل جغجِباث
الاجٟاُ٢ت ٚحر اإلاخُاب٣ت م٘ ٢ىاٖض " ال٣اهىن ؤلاؾالمي " ،ال ٌكحر بىيىح بلى الترجِباث
اإلاىظه بلحها َظٍ الخدٟٓاث ،مما ًجٗله ٚحر مدضص " "portée illimitéeمً ظهت ،و ًض٘ٞ
بالدؿائ ٫ما بطا ٧اهذ اإلامل٨ت جلتزم بهظٍ الاجٟاُ٢ت مً ظهة ؤزغي؟
وجًُ ٠بإن ٖمىمُت َظا الخد ٟٔال ٌؿاٖض بهٟت ُُٗ٢ت ٖلى مٗغٞت مضي ٢بىله
مً عًٞه مً وظهت هٓغ ال٣اهىن الضولي  .وٖلى َظا ألاؾاؽ ،ال ج٣بل الىمؿا َظا
الخد ٟٔألنها ججض في جُبُ٣ه ٖضم الالتزام بخد ٤ُ٣مىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت  .بال في
خالت ما بطا ؤزبدذ الؿٗىصًت ٖ٨ـ طلٖ ٪ىض جُبَُ ٤ظٍ الخدٟٓاث ٖلى ؤعى الىا.٘٢
ومً ؤظل ٧ ُ٘٢ل ؾبل الك ،٪جُلب الىمؿا مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ج٣ضًم
جىيُداث بياُٞت ٖلى جدٟٓاتها  .وفي اهخٓاع ؤن جىضر آلازاع ال٣اهىهُت لخدٟٓاتها ٖلى
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء ،حٗخبر الىم ؾا َظٍ الخدٟٓاث ال
جمـ بإي جغجِبت مً الترجِباث ألاؾاؾُت لخد ٤ُ٣مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت.
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الداهمسن وَىلىدا ٦ظل ٪حٗخبران َظا الخدٖ ٟٔاما وٚحر مدضصا مً خُض اإلاضي
والُبُٗت .ؤبٗض مً طل ،٪جغي َىلىضا في َظا الخد ٟٔجدضًضا للمؿاولُاث ججاٍ َظٍ
الاجٟاُ٢ت .ول٣ض اج٣ٟذ الضا همغ ٥وَىلىضا م٘ باُ٢ت الضو ٫ألاوعوبُت ألازغي ،في اٖخباع
َظا الخد ٟٔمسالٟا إلاىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢تٞ ،بالخالي ٚحر م٣بى ٫ومً صون ؤزغ
في هٓغ ال٣اهىن الضولي الاجٟاقي.
وباليؿبت إلطجاهُاٞ ،ةن اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٢ض ؤقاعث في جدٟٓها بلى
ال٣اهىن ؤلاؾالمي بهٟت ٖامت ومً ٚحر جىيُذ ،مما ًشحر ق٩ى ٥الضو ٫ألاَغا ٝألازغي
ُٞما ًسو الُغٍ٣ت التي ؾخلتزم بها الؿٗىصًت الخترام َظٍ الاجٟاُ٢ت ٦ .ما ؤنها جىهب
ٖلى ٧ل بىىص الاجٟاُ٢ت لخدضص وحؿدبٗض جُبُ٣ها بُغٍ٣ت ظضًت ٧لما حٗاعيذ م٘ ؤخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت  .وٖلى َظا ألاؾاؽ حٗخبر بؾب اهُا َظا الخدٚ ٟٔحر مخُاب ٤م٘
مىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
ؤما فلىداٍٞ ،ةنها جظ٦غ بإن الاهًمام بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز
يض اليؿاءًُ ،لؼم الضو ٫باجساط بظغاءاث مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء في ٧ل
ؤق٩اله وجُبُ٣اثٌ .وحٗخبر ال٣ٟغة ألاولى مً جد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤنها حكحر
بُغٍ٣ت ٖامت وصون جدضًض بلى ٢اهىنها الضازلي وبلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت  .وَظا ال ًىضر
مضي التزام الؿٗىصًت بخُبَُ ٤ظا الالتزام بل ؤبٗض مً طلً ٪ضزل الك ٪في هُتها في
السًىٕ لاللتزاماث التي ج٣غعَا َظٌ الاجٟاُ٢ت بهٟت ٖامت.
٦ما حكحر ٞلىضاٍ بلى ؤهه بمىظب اإلاباصت الٗامت لخٟؿحر اإلاٗاَضاثٞ ،ةهه ال ًجىػ
ألَغا ٝاجٟاُ٢ت ما الاؾخضال ٫ب٣ىاهُجهم الضازلُت لخبرًغ ٖضم التزامهم بخُبُ ٤ؤخ٩امها.
بسٍؼاهُا وفسوظا ٦ظل ٪ججضان َظا الخدٖ ٟٔاما وٚحر مدضصا ،بدُض ال ٌؿمذ
للضو ٫ألاَغا ٝألازغي مٗغٞت ؤي جغجِبت مً جغجِباث الاجٟاُ٢ت مىظها بلحها َظا الخد. ٟٔ
وجًُٞ ٠غوؿا بإن الخدٟٓاث التي جإحي ٖلى َظا الك٩ل ٢ض جٟغ ٙؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت
مً ٧ل ؤزاعَا.
هٟـ اإلاىٖ ٠٢برث ٖىه اًسلىدا والظىٍد اللخان حٗخبران الخد ٟٔالؿٗىصي بإهه
ٖاما وٚحر مدضصا ،بدُض ال ًىضر الترجِباث اإلاٗىُت بالخد٦ ،ٟٔما ال ًً٘ خضا
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لالؾخصىاءاث " "dérogationsاإلاؿمىح بها  .مً ؤظل َظا ،حك٩٨ان في بعاصة اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت في الالتزام بمىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ،ألنهما حٗخبران َظا الىىٕ مً
الخدً ٟٔمـ بإخ٩ام ال٣اهىن الضولي الاجٟاقي.
ويٖخبر النروٍج َظا الخد ٟٔمدضوصا وها٢ها ،ما ًجٗله مسالٟا إلاىيىٕ وٚغى
الاجٟاُ٢ت .ؤما البرجغاٌٞ ،ةنها مشلها مشل الضو ٫ألاوعوبُت ألازغي ،حك ٪في عٚبت اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت في جُبَُ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت وجغي اخخجاظها بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت
(الظي اٖخبرجه ٖاما وٚحر مدضصا ) مسالٟا إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ،زانت وؤن جدٟٓها
ٌكمل ٧ل الاجٟاُ٢ت مً ظهت ،و ٌؿدبٗض جُب ً ٤الاجٟاُ٢ت بُغٍ٣ت واضخت ،مً ظهت
ؤزغي.
.3ا /اكتراطات الدوٌ وزوتُة كلى الحدلف املحللم بالجيظُة:
مً عؤي أملاهُاٞ ،ةن " جد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2يهضٝ
بلى ببٗاص بخضي الالتزاماث بٗضم الخمُحز طا ؤَمُت ممحزة ،وَٗخبر الخدٖ ٟٔلُه مسال ٠ا
لغوح َظٍ الاجٟاُ٢ت".
٦ما اهًمذ الىمظا فلىداٍ وفسوظا بلى َظا الغؤي بدُض اٖخبرث اؾدبٗاص التزام مً
الالتزاماث ألاؾاؾُت اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢ت ٚحر مخُاب ٤م٘ مىيىٖها
وٚغيها.
وُٞما ًسو اًسلىدا والبرجغاٌٞ ،ل٣ض اٖخبرجا اؾدبٗاص التزام بٗضم الخمُحز بهظٍ
ألاَمُت ًجٗل جد ٟٔالؿٗىصًت مسالٟا لغوح َظٍ الاجٟاُ٢ت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة2
مجها٦ ".ما جظ٦غ اًغلىضا اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،بااللتزاماث التي جيكإ بٗض الخىُ٘٢
ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت واإلاخمشلت في الالتزام باجساط ؤلاظغاءاث الالػمت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض
اليؿاء في ٧ل ؤق٩اله ومٓاَغٍ.
ؤما الداهمسنٞ ،هي حٗخبر َظا الخدَ ٟٔغٍ٣ت للخملو مً الالتزام بٗضم الخمُحز،
وؤن مىيىٕ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء َى الالتزام بٗضم
الخمُحز ،ما ًجٗل الخدٖ ٟٔلُه مسال ٠لغوح ومٗجى الاجٟاُ٢ت  .مً ؤظل طل ،٪جُلب
الضاهمغ ٥مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مغاظٗت ٧ل جدٟٓاتها.
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ًىًم النروٍج وَىلىدا بلى الضو ٫ألاوعوبُت ألازغي في اٖخباع الخد ٟٔالؿٗىصي
ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2مسالٟا إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت بالخالي ٚحر ٢اهىوي ،ألهه مىظه بلى
٣ٞغة ؤؾاؾُت مً الاجٟاُ٢ت حؿعى للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء.
وفي ألازحر ،ال ًٟىجىا ؤن هظ٦غ بإهه ٖلى الغٚم مً اٖتراى ٧ل َظٍ الضو ٫ألاوعوبُت
ٖلى جدٟٓاث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؾىاء ُٞما ًسو الكُغ اإلاخٗل ٤بالكغَٗت
ؤلاؾالمُت ؤو اإلاخٗل ٤بالجيؿُتٞ ،ةن َظا لم ًمى٘ َظٍ الضو ٫مً ج٣غٍغ صزى ٫الاجٟاُ٢ت
خحز الخىُٟظ ُٞما بِىها وما بحن الؿٗىصًتُٞ ،ما ٖضا الؿىٍض ،الضاهمغ ٥الجروٍج وٞلىضاٍ
التي اقترَذ لضزى ٫الاجٟاُ٢ت ُٞما بُجها ٖضم ألازظ بٗحن الاٖخباع َظٍ الخدٟٓاث.

املؼلل الثاوي:
اشدواحُة وكدم ثىافم الاكتراطات
بٗض بإلاامىا ب٩ل الاٖتراياث الهاصعة يض جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،الخٓىا بإنها جدؿم بالُاب٘ الاػصواجي مً ظهت وؤنها ٚحر مخىا٣ٞت مً ظهت ؤزغي .
وٖلُه ،هغٍض مً زالَ ٫ظا الٟغٕ بل٣اء الًىء ٖلى َاجحن الىُ٣خحن والُ٣ام ببٌٗ
اإلاالخٓاث ٖلى َظٍ الاٖتراياث:

اللسق وٌ:
الاشدواحُة في الاكتراض كلى ثدلـات الدوٌ اللستُة
ل٣ض جمحزث الاٖتراياث الهاصعة يض جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت باالػصواظُت ،بدُض في
الٗضًض مً الخاالث المؿىا جغاظ٘ بٌٗ الضو ٫اإلاٗتريت ًٖ مىاٟ٢ها ؤو مماعؾت َظٍ
الضو ٫لخ٣ها في الاٖتراى بهىع مسخلٟت ،وألامشلت ٖلى طل٦ ٪ما ؾجري ٦شحرة:

283

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

 .1الاشدواحُة في الاكتراطات ملاوية :
ل٣ض اٖتريذ ؤإلااهُا ٖلى جدٟٓاث الجؼاثغ ومهغ والجماَحرًت اللُبُت ومىعٍخاهُا
وجىوـ وؾىعٍا والبدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٞدؿب  .و ج٩ىن بظل٢ ٪ض ؤ٢هذ
٧ل مً اإلاٛغب الٗغا ١ألاعصن ولبىان مً ٢اثمت الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى جدٟٓاتها ،م٘
1
ؤن َظٍ الضو٢ ٫ض جدٟٓذ بهٟت ٖامت ٖلى هٟـ اإلاىاص التي جدٟٓذ ٖلحها جل ٪الضو.٫
ومً ظهت ؤزغي ًغظ٘ ؾبب اٖتراى ؤإلااهُا ٖلى الخدٟٓاث الجؼاثغٍت واإلاهغٍت
واللُبُت والخىوؿُت لٗضم ؤزضَا باالٖخباع الىيُٗت ال٣اهىهُت اإلاٗتر ٝبها لليؿاء
ولألَٟا ٫في الجمهىعٍت الٟضعالُت ألاإلااهُت وفي اجٟاُ٢ت الً٣ا ء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز
يض اإلاغؤة.
بِىما ؤؾاؽ اٖترايها ٖلى جدٟٓاث ٧ل مً ؾىعٍا والبدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت (ُٞما ًسو اإلااصة ٣ٞ 9غة ٞ ،)2هى اٖخباعَا بإنها ؾخدض مً التزاماث ؤؾاؾُت
ج٣غعَا َظٍ الاجٟاُ٢ت وألنها ؾخسلْ ٤غو ٝجمُحزًت يض اليؿاء بؿبب الجيـ.
من َىا هدؿاءَ ٫ل جدٟٓاث الجؼاثغ ومهغ والجماَحرًت اللُبُت وجىوـ ٖلى هٟـ
َظٍ اإلاىاص ،خؿب ؤإلااهُا ،ال ًاصي بلى هٟـ الىدُجت؟
 .2الاشدواحُة في اكتراطات الىمظا:
ل٣ض اٖتريذ الىمؿا ٖلى جدٟٓاث صولت ٖغبُت قما ٫اٞغٍُ٣ت واخضة واإلاخمشلت في
مىعٍخاهُا ،وٖلى جدٟٓاث صولخحن  ِ٣ٞمً الضو ٫الكغ ١ألاوؾِ وَما لبىان وؾىعٍا
وؤزحرا ٖلى جدٟٓاث الضو ٫السلُجُت الشالر ،ؤي ٖلى جدٟٓاث البدغًٍ وال٩ىٍذ
واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
وُٞما ًسو ؾبب ؤو ؤؾاؽ اٖتراى الىمؿا ٖلى َظٍ الخدٟٓاث وآلازاع اإلاترجبت
ًٖ طلٞ ،٪هي جسخل ٠خؿب الضو ٫ولِـ خؿب اإلاىاص اإلاخدٖ ٟٔلحها.

 1ؤهٓغ اإلالخ ٤ع٢م . 1
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ٞةطا ؤزضها جدٟٓاث ؾىعٍا وال٩ىٍذ والبدغًٍ و٦ضا جدٟٓاث اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة ٞ ،2ل٣ض اٖتريذ ٖلحها الىمؿا واٖخبرتها حؿدبٗض التزاما
ؤؾاؾُا مً الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في اجٟاُ٢ت اإلاغؤةٞ ،بالخالي ٚحر مخُاب٣ت م٘
مىيىٖها وٚغيها ،ول ً٨وم٘ َظا لم جغجب ٖلى طل ٪ؤي ؤزاع ٢اهىهُت.
ؤما ُٞما ًسو اٖتراى الىمؿا ٖلى جدٟٓاث ٧ل مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
التي جدُل بلى ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت وجدٟٓاث لبىانٞ ،ل٣ض لٟذ اهدباَىا اَخمامها
بخُبَُ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤعايحهما ،بط ط٦غ هو اٖترايها " بإنَا ؾدخاب٘ طل ٪باَخمام
٢بل ؤن حُٗي بظابت نهاثُت خى٢ ٫بىلها ؤو ال لهظٍ الخدٟٓاث " ،ما صٗٞىا بلى الدؿائ٫
ًٖ ؾبب ٖضم مىذ باُ٢ت الضو ٫الٗغبُت التي اٖتريذ ٖلى جدٟٓاتها ،الؾُما مىعٍخاهُا،
هٟـ الٟغنت؟
 .3الاشدواحُة في الاكتراطات الللىدًة:
ل٣ض ؤ٢هذ ٞلىضاٍ الجؼاثغ وجىوـ ومهغ واإلاٛغب والٗغا ١وألاعصن ولبىان مً ٢اثمت
الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى جدٟٓاتها  .ومً ظهت ؤزغي ٞةن اٖتراياث ٞلىضاٍ ٖلى
جدٟٓاث ؾىعٍا والبدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ىٍذ ،مسخلٟت مً خُض
ألاؾباب و٦ضا مً خُض آلازاع التي جترجب ٖلحها ٖا٦ؿت جماما مىَ ٠٢ظٍ الضولت اإلاخٛحر.
٣ٞ 9غة ،2
ٞل٣ض اٖخبرث ٞلىضاٍ جدٟٓاث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى اإلااصة
وجدٟٓاث ؾىعٍا والبدغًٍ والجماَحرًت اللُبُت ٢ض اههبذ ٖلى التزام ؤؾاسخي مً
الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢ت ،وَظا ما ًجٗلها مسالٟت إلاىيىٖها وٚغيها
ٞبالخالي مغٞىيت وٚحر مؿمىح بها  .وم٘ َظا لم جغجب ٖلحها ؤي ؤزغ ٢اهىوي ولم حكترٍ
لضزى ٫الاجٟاُ٢ت ُٞما بُجها وبُجهم ؤي قغٍ ؤو ُ٢ض مٗحن.
ول ً٨وفي اإلا٣ابل ،ؤزًٗذ ٞلىضاٍ جد ٟٔال٩ىٍذ ٖلى اإلااصة  7وٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة
 2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة بلى اإلابضؤ الٗام السام باخترام الاجٟاُ٢اث وا لظي بمىظبه وبمىظب
اإلااصة ٣ٞ 28غة  2مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ٌٗخبر زالُا مً ٧ل ؤزغ ٢اهىوي وٚحر ٢ابل للخُبُ،٤
وٖلُه جُلب مً ال٩ىٍذ مغاظٗخه.
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ًضٗٞىا َظا اإلاى ٠٢الهاعم مً الخدٟٓاث ال٩ىٍدُت بلى َغح الؿاا ٫آلاحي :بطا ٧اهذ
ٞلىضاٍ جغ ٌٞالخدٖ ٟٔلى َظٍ اإلاىاص بهظٍ الهغامتٞ ،لماطا لم حٗترى ٖلى جدٟٓاث
الضو ٫الٗغبُت ألازغي ٖلى َظٍ اإلاىاص ،ومً ظهت ؤزغي إلااطا لم جغجب ٖلى الخدٟٓاث
التي اٖتريذ ٖلحها هٟـ آلازاع ال٣اهىهُت؟
 .4اشدواحُة في الاكتراطات اللسوظُة:
ل٣ض اٖتريذ ٞغوؿا ٖلى جدٟٓاث ؾىعٍا والبدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
ٞدؿبً٠ٞ .ما ًسو اٖترايها ٖلى جد ٟٔؾىعٍا ٖلى اإلااصة  2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤةٞ ،ل٣ض
اٖخبرجه بإهه ًمـ بمىيىٖها وٚغيها ٦ .ما اٖتريذ ٖلى جد ٟٔؾىعٍا وجد ٟٔالبدغًٍ
ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة  2اإلااصة ٣ٞ 15غة  4واإلااصة ٣ٞ 16غة  1و 2مً صون ج٣ضًم ؤي جبرًغ.
ؤما ُٞما ًسو جد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى اإلااصة ٣ٞ 9غة ٞ ،2ل٣ض اٖخبرجه
اؾدبٗاصا اللتزام ؤؾاؾُا مً الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢ت ٞبالخالي ٚحر
مخُاب ٤م٘ مىيىٖها وٚغيها.
واهُال٢ا مً َظٍ الاٖتراياث اإلاسخهغةٞ ،ةهه ًم ً٨الاؾخيخاط بإن ٞغوؿا ٢ض
اٖخبرث بإن مجغص الخدٖ ٟٔلى اإلااصة  2واإلااصة ٣ٞ 9غة  2واإلااصة ٣ٞ 15غة  4واإلااصة 16
٣ٞغة  1ؤو 2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤةً ،مـ بمىيىٖها وٚغيها.
وٖلُه وبطا ٧ان مىٞ ٠٢غوؿا مً َظٍ اإلاىاص ٖلى َظا الك٩لٞ ،ةهىا هدؿاء ٫إلااطا لم
حٗترى ٖلى ٧ل الخدٟٓاث الٗغبُت التي اههبذ ٖلى َظٍ اإلاىاص؟
 .5اشدواحُة في الاكتراطات الهىلىدًة:
ل٣ض اٖتريذ َىلىضا ورك٩ل مىخٓمٖ ،لى جدٟٓاث ٧ل الضو ٫الٗغبُت مؿخصىُت
جدٟٓاث صولت واخضة وهي ألاعصن  .وو٣ٞا لىهىم اٖتراياتهاٞ ،ةن َىلىضا ٢ض اٖخبرث
٧ل الخدٟٓاث الٗغبُت مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ألنها مىظهت بلى ؤخ٩ام ؤؾاؾُت
ٞحهاٞ ،بالخالي ٚحر م٣بىلت ومً صون ؤزغ في هٓغ َظٍ الاجٟاُ٢ت وفي هٓغ ال٣اهىن الضولي
الاجٟاقي ٦ظل.٪
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واهُال٢ا مً َظا اإلاى ٠٢اإلاىخض ُٞما ًسو ؾبب عًٞها للخدٟٓاث الٗغبُت
وآلازاع التي عجبتها ًٖ طلٞ ،٪ةن ؤلا٢هاء ٚحر اإلابرع لخدٟٓاث ألاعصن التي ٦ما عؤًىا
مدكابهت م٘ جدٟٓاث الضو ٫ال٘ عبُت ألازغي ،الؾُما مً خُض اإلاىاص اإلاىهبت ٖلحهاَ ،ى
خؿب اٖخ٣اصها اػصواظُت في الاٖتراى.
 .6اشدواحُة في الاكتراطات الظىٍدًة:
ل٣ض اٖتريذ الؿىٍض مشل َىلىضا ٖلى ج٣غٍبا جدٟٓاث ٧ل الضو ٫الٗغبُت ٖلى
زحرة لم
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،مؿخصىُت جدٟٓاث صولت واخضة وهي اإلاٛغب ،م٘ ؤن َظٍ ألا
جسخل ًٖ ٠جدٟٓاث باُ٢ت الضو ٫الٗغبُت.
ومً ظهت ؤزغي ،اؾخصىذ الؿىٍض ٖىض اٖترايها ٖلى جد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،اإلااصة  9مً ٢اثمت اإلاىاص التي حٗترى ٖلى جد ٟٔالؿٗىصًت ٖلحها  .بِىما في
اإلا٣ابل٧ ،اهذ الؿىٍض الضولت ألاوعوبُت الىخُضة التي اٖتريذ ٖلى ا ٫جد ٟٔألاعصوي
الؾُما ٖلى اإلااصة .9
ول٣ض بغعث الؿىٍض ؾبب اٖترايها ٖلى جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة  9مً
اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ب٣ىلها ؤن الخدٖ ٟٔلحها مسالٟا إلاىيىٕ وٚغى ،و -في بٌٗ ألاخُان-
ختى لغوح الاجٟاُ٢ت.
عب ولم حٗترى ٖلى
بطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ،٪ىدؿاء ٫إلااطا اؾخصىذ الؿىٍض اإلاٜ
جدٟٓاجه ،و ومً ظهت ؤزغي هدؿاء ٫إلااطا لم حٗترى ٖلى الخد ٟٔالؿٗىصي ٖلى َظٍ
اإلااصة ؟
بن َظا الؿلىًًٗ ٥ىا ؤمام اخخمالحن ،الاخخما ٫ألاوَ ٫ى ؤن الؿىٍض ٢ض جغاظٗذ
ًٖ مىٟ٢ها بٗض مغوع  14ؾىت 1.ؤما الاخخما ٫الشاوي ٣ُٞىصها بلى الاٖخ٣اص بإن الؿىٍض لم
ثعص الاٖتراى ٖلى الخد ٟٔالؿٗىصي ٖلى َظٍ اإلااصة ألهه لِـ له ٖال٢ت مباقغة بإخ٩ام

 1ل٣ض اٖتريذ الؿىٍض ٖلى الخد ٟٔاإلاهغي والخىوسخي في  17ماعؽ/آطاع  ، 1987بِىما اٖترايها ٖلى الخد ٟٔالؿٗىصي ٧ان في 27
٧اهىن زاوي/ؤًاع .2001
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الكغَٗت ؤلاؾالمُت  .وفي ٧لخا الخالخحنً ،م ً٨اٖخباع الاٖتراى الؿىٍضي بإهه ًخمحز
باالػصواظُت.
 .7اشدواحُة في الاكتراطات النروٍجُة:
ل٣ض اؾخصىذ الجروٍج مهغ واإلاٛغب وجىوـ وصو ٫الكغ ١ألاو
٢اثمت الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى جدٟٓاتها.

ؾِ والبدغًٍ مً

ول ً٨في اإلا٣ابل  ،ل٣ض جمحز الاٖتراى الجروٍجي ٖلى الخد ٟٔاللُبي ًٖ ،باُ٢ت
اٖتراياث الضو ٫ألازغي ،بمجهاط جدلُلي مٟهل وص٢ ،٤ُ٢ض ًٟهم مىه بإهه مىظه ل٩ل
الضو ٫الٗغبُت التي ؤقاعث نغاخت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦ؿبب للخد ٟٔؤو ختى التي
لم حكغ بلحها نغاخت.
وللخظ٦حر ٞل٣ض اٖخبرث الجرويط وهي بهضص الاٖتراى ٖلى الخد ٟٔاللُبي بإن ٧ ... " :ل
جد ٟٔجغٍض مً زالله الضولت الُغ ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت جدضًض مؿاولُتها ججاَها ًٖ
َغٍ ٤ؤلاقاعة بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وٍ٩ىن َظا الخد٢ ٟٔابل للخإوٍل ،للخٗضًل وبلى
جُبُ ٤اهخ٣اجي مً ٢بل مسخل ٠الضو ٫التي جىٓم بلى مب اصت ؤلاؾالم ،مشحرا للك٪
باليؿبت اللتزام َظٍ الضولت بمىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت".
وٖلُه هدؿاءَ ٫ل ًم ً٨اٖخباع َظٍ الُغٍ٣ت في الاٖتراى ،وؾُلت لضمج ٧ل
الخدٟٓاث التي جدكابه م٘ الخدٟٓاث اللُبُت والتي نضعث بٗض جاعٍش َظا الاٖتراى ؤي
في ً 16ىلُى /جمىػ 1990؟
ومً ظهة ؤزغي ،ل٣ض ؤ٦ضث الجروٍج ٖىض الاٖتراى ٖلى جدٟٓاث اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،بإن اإلااصة ٣ٞ 9غة  2طاث ؤَمُت ٦بحرة ،واٖخبرث الخدٖ ٟٔلحها مسال٠
إلاىيىٕ وٚغى وختى لغوح اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء
ٞبالخالي ٚحر ٢اهىوي.
وبطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ،٪ىدـاء ٫إلااطا لم حٗترى ٖلى جدٟٓاث باُ٢ت الضو ٫الٗغبُت
اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ٖلى َظٍ اإلااصة ٖلى ألا٢ل؟
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 .8اشدواحُة في الاكتراطات الداهمسهُة:
ل٣ض اٖتريذ الضاهمغٖ ٥لى الخدٟٓاث الجؼاثغٍت واللُبُت واإلاىعٍخاهُت والؿىعٍت
واللبىاهُت وٖلى جدٟٓاث ٧ل الضو ٫السلُجُت ٞدؿب ،مٗخبرة اإلااصة  2واإلااصة  7و 9و15
٣ٞغة  4و اإلااصة  16مً اإلاىاص ألاؾاؽ ًت في الاجٟاُ٢ت بدُض ٌٗخبر الخدٖ ٟٔلحها مسالٟا
إلاىيىٖها وٚغيها وختى لغوخها ٞبالخالي ال ًغجب ؤي ؤزغ ٢اهىوي بمىظب اإلااصة ٣ٞ 28غة
 2مً َظٍ الاجٟاُ٢ت وال٣اهىن الضولي الاجٟاقي.
واهُال٢ا مً َظا اإلاى ٠٢هدؿاء ٫إلااطا لم حٗترى الؿىٍض بطن ٖلى جدٟٓاث مهغ
واإلاٛغب وجىوـ والٗغا ١وألاعصن ٖلى َظٍ اإلاىاص؟
ومً ظهت ؤزغي ،ل٣ض َلبذ الضاهمغ ٥مً لبىان وؾىعٍا واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
بٖاصة الىٓغ في جدٟٓاتها ،ل ً٨في اإلا٣ابل ،لم جُلب مً بٌٗ الضو ٫الٗغبُت ألازغي،
وٖلى وظه الخدضًض مىعٍخاهُا ؤو الجماَحرًت اللُبُت الُ٣ام بظال.٪
ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض اٖخبرث الضاهمغ ٥بإن باب الاٖتراياث ٖلى الخدٟٓاث ال٩ىٍدُت
جب٣ى مٟخىخت ختى بٗض اهتهاء اإلاضة ال٣اهىهُت اإلاىهىم ٖلحها في الاجٟاُ٢ت  .وٖلُه هجض
وال٩ىٍذ واإلامل٨ت الٗغبُت
بإن َظا اإلاى ٠٢الهاعم مً جدٟٓاث لبىان وؾىعٍا
الؿٗىصًت صون ؾىاَا الٞذ للىٓغ؟
 .9اشدواحُة في الاكتراطات املىظُىُة:
ل٣ض جمحزث جدٟٓاث مهغ والٗغا ١والجماَحرًت اللُبُت ًٖ ؤٚلبُت جدٟٓاث الضو٫
الٗغبُت ألازغي مً خُض اٖتراى صولت ٚحر ؤعوبُت ٖلحها ،ؤي اإلا٨ؿُ.٪
وفي َظا اإلا٣ام ،ل٣ض لٟخذ اهذ باَىا الضعاؾت ال٣اهىهُت الخٟهُلُت التي ٢امذ بها
اإلا٨ؿُٖ ٪لى جدٟٓاث َظٍ الضو ٫الشالر ،ول ً٨هدؿاء ٫إلااطا ٧اهذ َظٍ الضعاؾت ٢اثمت
ٖلى ظؼءا  ِ٣ٞمً الخدٟٓاث اإلاهغٍت ؤي ٖلى اإلااصة  9واإلااصة  ،ِ٣ٞ 16بِىما قملذ
٧ل الخدٟٓاث اللُبُت والٗغاُ٢ت ؟
٦ما هدؿاء ٫إلااطا لم ًخىنل اإلا٨ؿُ ٪بلى هٟـ الىدُجت باليؿبت لىٟـ الخدٟٓاث،
بط ٞدحن ؾ٨ذ ًٖ الخد ٟٔاإلاهغي ٖلى اإلااصة  ،2اٖخبر الخد ٟٔالٗغاقي واللُبي ٖلى
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َظٍ اإلااصةً ،مـ بمىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اليؿاء؟
ومً ظهت ؤزغي هدؿاء ،٫إلااطا ٧ا هذ َظٍ الضعاؾت مً ههِب الخد ٟٔاإلاهغي،
الٗغاقي واللُبي  ِ٣ٞولم حٗمم لدكمل الخدٟٓاث اإلاكابهت لها ؟

اللسق الثاوي:
كدم ثىافم الاكتراطات الصادزة طد الحدلـات اللستُة
لم ً ً٨للضو ٫اإلاٗتريت ٖلى جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت مىٟ٢ا مىخضا ُٞما ًسو
ؤؾاؽ الاٖتراى ٖلى َظٍ الخدٟٓاث ؤو صعظت زُىعتها ،ول٣ض ججلى طل ٪بىيىح مً
زالٖ ٫ضم بُٖاء الضو ٫اإلاٗتريت طاث ألاَمُت لخدٟٓاث مدكابهت ،ؤو مً زال ٫ج٣ضًم
جبرًغاث مخباًىت ًٖ ؤؾباب َظٍ الاٖتراياث.
وٖلُه هغٍض مً زال ٫ال٣ٟغاث الخالُت ببغاػ َظا الخٟاوث اإلاىظىص بحن الاٖتراياث
الهاصعة يض جذ ٓٞاث الضو ٫الٗغبُت:
 .1لم ثللى هلع الحدلـات اللستُة هلع الاكتراطات:
بٗض صعاؾدىا لالٖتراياث التي نضعث يض جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة ،لٟذ اهدباَىا ٖضم خهىلها ٖلى هٟـ ال٣ضع مً الاَخمام وبالخالي هٟـ ال٨مُت
مً الاٖتراياث.
ٞل٣ض اٖخبرث ٚالبُت الضو ٫ألا وعوبُت الخد ٟٔالؿٗىصي والبدغٍجي وال٩ىٍتي
والؿىعي ٖلى اإلااصة  2و 9واإلااصة  16مسال ٠إلاىيىٕ وٚغى وختى لغوح اجٟاُ٢ت
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،بِىما جد ٟٔباُ٢ت الضو ٫الٗغبُت ٖلى َظٍ
1
اإلاىاص لم ًجض هٟـ الاَخمام.

 1ؤهٓغ اإلالخ. )2( ٤
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ٞةطا ؤزظها اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗى صًت ٦مشاٞ ،٫ل٣ض لُ٣ذ جدٟٓاتها ٖلى اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة "مىظت " ٦بحرة مً الاٖتراياث بدُض ونل ٖضص الضو ٫التي اٖترى ٖلحها بلى 12
صولت ؤوعوبُت ،ؤما ؾىعٍا ٗٞكغ صو ،٫والبدغًٍ  9صو ٫وؤزحرا ال٩ىٍذ  8صو.٫
ؤما ٖضص الضو ٫الظي اٖترى ٖلى الخد ٟٔاإلاهغي واللبىاوي ؤو الٗغاقي وا لخىوسخي
ٖلى هٟـ َظٍ اإلاىاص ٞهى ٢لُل ظضا بدُض ٧ان  4صو ٫باليؿبت إلاهغ ولبىان ،و  3صو٫
باليؿبت للٗغا ١وجىوـ.
ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض جد ٟٔاإلاٛغب وألاعصن ٦ما عؤًىا في الٟهل ألاو ٫مً َظٍ
ألاَغوخت ٖلى هٟـ مىاص اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة التي
جدٟٓذ ٖلحها ٚالبُت الضو ٫الٗغبُت ألازغي الؾُما الكما ٫اٞغٍُ٣ت ،وم٘ طلٞ ،٪ةن
َىلىضا  ِ٣ٞمً اٖترى ٖلى جد ٟٔاإلاٛغب ،والؿىٍض  ِ٣ٞمً اٖترى ٖلى جدٟٔ
ألاعصن.
وبطا ٢لبىا الاججاٍ ،ؤي بطا هٓغها بلى ٖضص الاٖتراياث التي ٢امذ بها ٧ل صولت
ؤوعوبُتٞ ،ةن اؾباهُا لم حٗترى بال ٖلى الخد ٟٔالؿىعي والؿٗىصي ،بًُالُا وعوماهُا
مً ظهتهما لم حٗتريا بال ٖلى الخد ٟٔالؿىعي ،بلجُ٩ا اٖتريذ ٖلى الخد ٟٔال٩ىٍتي
ٞدؿب و اًغلىضا بال ٖلى الخد ٟٔالؿٗىصي ،وؤزحرا لم حٗترى الُىهان بال ٖلى الخدٟٔ
البدغٍجي.
والالٞذ لالهدباٍ ٦ظلَ ،٪ى ؤن َىلىضا ٢ض اٖتريذ باهذ ْام ٖلى جدٟٓاث ٧ل
الضو ٫الٗغبُت مؿخصىُت صولت واخضة وهي ألاعصن ،هٟـ الصخيء باليؿبت للؿىٍض التي
اؾخصىذ اإلاٛغب مً ٢اثمت الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى جدٟٓاتها.
وؤمام َظٍ الىيُٗت ،ؤي ٖضم خهى ٫جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت اإلادكابهت ٖلى هٟـ
ال٣ضع مً الاَخمام ٞبالخالي مً الاٖتراىٞ ،ةن الاؾخيخاط الىخُض الظي جم٨ىا مً
الىنى ٫بلُهَ ،ى ؤن الضو ٫اإلاٗتريت ٖلى َظٍ الخدٟٓاث لم حؿخُ٘ ؤن جىخض مىٟ٢ها
ُٞما ًسو ؤَمُت ماصة مُٗىت مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ؤو ُٞما ًسو مؿاؽ جد ٟٔصولت
ٖغبُت مُٗىت بمىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
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إلاطالمُة
:
 .2اهحلاد إلاخالة اللامة إٌي أخيام الشسَلة
لم جخ ٤ٟالضو ٫ألاوعوبُت٦ ،ما عؤًىا ؤٖالٍ ٖلى اٖخباع ماصة مُٗىت مً مىاص الكغٖت
الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة مهمت وؤؾاؾُت لضعظت ؤنها حٗترى ٖلى ٧ل جدٌٗ ٟٔض ٫مً
ؤخ٩امها .وم٘ َظاٞ ،ل٣ض اج٣ٟذ َظٍ الضوٖ ٫لى اهخ٣اص ؤلاخالت الٗامت بلى ؤخ٩ام
الكغٌٗت ؤلاؾالمُت ولِـ ٨ٞغة ؤلاخالت بلحها في خض طاتها.
ٞبرًُاهُا مشال لم حٗترى ٖلى بقاعة مىعٍخاهُا بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٦ؿبب
للخد ٟٔوبهما ٖلى بقاعتها بلى ٢اهىنها الضازلي الظي اٖخبرتها بقاعة ٖامت ٚحر واضخت
بدُض ال حؿمذ لباُ٢ت الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت ،م٘ عٞت الُُٟ٨ت التي ٢بلذ بها
َظٍ الضولت الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها ٞحها.
٦ما ؤن الاٖتراى البرًُاوي ٖلى الخدٟٓاث الؿٗىصًت والؿىعٍت والبدغٍيُت ٦ظل٪
لم ج ً٨مبيُت ٖلى ؤؾاؽ بقاعة َظٍ الضو ٫بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت وبهما هٓغا لهُٛتها
الٗامتٞ .اإلاإزظ البرًُاوي الىخُض ٖلى جدٟٓاث البدغًٍٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫هي ؤنها لم
ج ً٨واضخت وَظا ما ًٟؿغ ٖضم اٖخباعَا مخٗاعيت م٘ مىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت ؤو ٚحر
مؿمىح بها مشل ما ٗٞلذ الضو ٫ألاوعوبُت ألازغي.
وفي اإلا٣ابل اٖخبرث الضاهمغ ٥جدٟٓاث مىعٍخاهُا والبدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ٚحر مؿمىح بها ومً ٚحر ؤزغ ٢اهىوي ال ألنها جدُل بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت وبهما
ألنها ٖامت ٚحر مدضصة وٚامًت.
هٟـ الصخيء باليؿبت لهىلىضا والبرحٛا ٫واؾباهُا الالحي حٗخبر الخدٟٓاث التي جدُل
بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت باالؾدىاص ٖلى مٟاَُم ٚحر واضخت بهض ٝجدضًض الالتزاماث
اإلاىهىم ٖليها في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،جدٟٓاث ٚحر مكغوٖت وجمـ بمىيىٕ وٚغى َظٍ
الاجٟاُ٢ت وختى بإؾـ الىٓام الضولي لالجٟاُ٢اث.
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وباليؿبت للجروٍج والىمؿا والؿىٍض وٞغوؿا واًغلىضا وٞلىضاٍٞ ،ةن ؤلاخالت الٗامت بلى
ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ُٞما ًسو ألاخىا ٫الصسهُت ،بخالت ها٢هت وٚحر مدضصة.
ؤبٗض مً طل ٪جىانل الجروٍج جدلُلها لخٗخبرَا ٢ابلت للخإوٍل ،للخٗضًل وبلى جُبُ٤
اهخ٣اجي مً ٢بل مسخل ٠الضو ٫التي جىٓم بلى مباصت ؤلاؾالم.

1

وٖلُه اج٣ٟذ ٧ل َظٍ الضوٖ ٫لى اٖخباع َظٍ الخدٟٓاث الٗامت جدٟٓاث ٚحر
مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت اإلاغؤةٞ ،بالخالي ٚحر صخُدت وجمـ بإؾـ ال٣اهىن
الضولي للمٗاَضاث ألنها ال جدضص ؤي مً اإلاىاص م٣هىصة بهظا الخد٦ ٟٔما ال جً٘ خضا
2
لالؾخصىاءاث " "dérogationsاإلاؿمىح بها.
ؤي ٠بلى طل ،٪جغي الىمظا بإهه مً ؤظل ٧ ُ٘٢ل ؾبل الكٖ ،٪لى الضو ٫الٗغبُت
التي ؤخالذ بُغٍ٣ت ٖامت بلى ؤخ٩ام الكغي ٖت ؤلاؾالمُت ،الؾُما مىعٍخاهُا وؾىعٍا
والبدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ج٣ضًم جىيُداث بياُٞت ٖلى جدٟٓاتها.
واهُال٢ا مً ٧ل ما ؾبٞ ٤ةن اٖتراياث مسخل ٠الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى جدٟٓاث
الضو ٫الٗغبُت جيخ٣ض الُغٍ٣ت الٗامت التي جدُل بها َظٍ الضو ٫بلى ؤخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ولِـ ٨ٞغة اٖخباع الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤؾمى مً الاجٟاُ٢ت.
مً َىا هدؿاءَ ،٫ل ًٟهم مً نُاٚت َظٍ الاٖتراياث بإن الضو ٫ألاوعوبُت حٗترٝ
يمىُا بسهىنُت الضو ٫الٗغبُت وبخمحزَا الش٣افي والضًجي وبالخالي اٖتراٞا يمىُا
بةم٩اهُت الخدٖ ٟٔلى ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت التي جسال ٠الكغَٗت ؤلاؾالمُت ل ً٨بإؾلىب
3
مدضصا وواضخا ٦ما ٗٞلذ اإلاٛغب؟

 1ل٣ض ٧اهذ الجروٍج الضولت ألاوعوبُت الىخُضة التي إجبرث جد ٟٔاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى الترجِباث اإلاسالٟت ألخ٩ام الكغَٗت
الاجٟاُ٢ت
.
ؤلاؾالمُت مدضوصا ،ل ً٨وم٘ َظا اج٣ٟذ م٘ الضو ٫ألاوعوبُت ألازغي ٖلى اٖخباعٍ مسال ٠إلاىيىٕ وٚغى
 2ل٣ض ٧اهذ ٞلىضاٍ الضولت ألاوعوبُت الىخُض التي اٖخبرث جدٟٓاث مىعٍخاهُا "مغٞىيت" ٞدحن باُ٢ت الضو ٫اإلاٗتريت اٖخبرتها "ٚحر
مؿمىح بها "  ،ِ٣ٞوخؿب اٖخ٣اصها بن ٖباعة "مغٞىيت" حكمل الٗباعة ألاولى ،ؤي ٖباعة "ٚحر مؿمىح بها " باإلياٞت بلى ؤنها جدضص
بها
آلازاع ال٣اهىهُت الذي جترجب ًٖ ٖضم الؿماح .
ِ٣ٞ
٦ 3ما ؾب ٤لىا ؤلاقاعة بلُهٞ ،ل٣ض اٖتريذ َىلىضا ٖلى جدٟٓاث اإلاٛغب .
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ظؼاثغ ومهغ وجىوـ
ومً ظهت ؤزغي ،ل٣ض اٖتريذ ؤإلااهُا ٖلى جدٟٓاث ا٫
والجماَحرًت اللُبُت واٖخبرتها ٚحر مؿمىح بها في هٓغ ال٣اهىن ألاإلااوي  .ول٣ض ؾب ٤لىا وؤن
لٟخىا الاهدباٍ خىَ ٫ظٍ الُغٍ٣ت الٛغٍبت واإلامحزة في الاٖتراى ٖلى الخدٟٓاث.
ٞةطا ٧ان ألإلااهُا الخ ٤في اٖخباع ٢اهىنها ؤؾاؾا لالٖتراى ٖلى الخدٟٓاث الٗغبُت
ٕلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤةٞ ،ما الظي ًمى٘ الضو ٫الٗغبُت مً اٖخباع الكغَٗت ؤلاؾالمُت همىطظا
لخد ٤ُ٣اإلاؿاواة وظٗلها بالخالي ؤؾمى مً ٧ل الاجٟاُ٢اث الضولُت؟
َظا بطن بازخهاع مى ٠٢اإلاجخم٘ الضولي ؤو باألخغي ،الضو ٫ألاوعوبُت واإلا٨ؿُ،٪
مً جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت الم عؤة ،ل ً٨ما مضي صخت َظا اإلاى ،٠٢ؤو
بٗباعة ؤزغي َل َظٍ الخدٟٓاث جمـ ٗٞال بمىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة؟ بن ؤلاظابت ٖلى َظا الؿاا ٫ؾخ٩ىن مىيىٕ اإلاُلب ألازحر مً
َظٍ الضعاؾت:
املجدث الثاوي:
مدي مظاض ثدلـات الدوٌ اللستُة بمىطىق وغسض اثلاكُة املسأة
ل٣ض وظضث الٗضًض مً الضو ٫هٟؿها مجبرة ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مً ؤَمها اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،مً ؤظل مىا٦بت الخىظه الضولي هدى جضوٍل
الٗال٢اث الضولُت مً ظهت وهدُجت لخدى ٫اإلاجخم٘ الضولي بلى ٢غٍت ٧ى٦بُت مً ظهت
1
ؤزغي.
وٖلُهٞ ،ةن اهًمام الضو ٫بلى الاجٟاُ٢اث الضولُت ٖباعة ًٖ جىاػٖ ٫لى ظؼء مً
الؿُاصة ،ألنها ملؼمت باخترام الخ٣ى ١والالتزاماث الىاججت ٖجها ،والتي في ٚالب ألاخُان ال
2
جغاعي الخ٣اث ٤اإلادلُت.
 1ؤهٓغ مضازلخىا جدذ ٖىىان " الضًم٣غاَُت في الضو ٫الٗغبُت :بحن الًٛىَاث الضازلُت والساعظُت" في اإلالخ٣ى الٗلمي الضولي خى٫
الضًم٣غاَُاث الهاٖضة ٖىامل الخٗثر ويغو عة ؤلانالح ،الظي هٓمخه ٧لُت الخ٣ى ١والٗلىم الا٢خهاصًت ٢ /ؿم الٗلىم الؿُاؾُت
بجامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت  23و 24هىٞمبر .2005
2 Marie Ève Bernier, op. cit, p23.
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وٖىضما ججض َظٍ الضو ٫هٟؿها ٚحر ٢اصعة ٖلى جُبَُ ٤ظٍ الاجٟاُ٢اث بالك٩ل التي
هي ٖلُه ،جداو ٫الخس ٠ُٟمً الالتزاماث التي جىو ٖلحها مً زال ٫الخدٖ ٟٔلى اإلاىاص
1
التي ال ججض هٟؿها ٢اصعة ٖلى اخترامها.
ول٣ض جدٟٓذ الضو ٫الٗغبُت ٦ما عؤًىا ٖلى مىاص مدضصة مً الكغٖت الضولُت
لخ٣ى ١اإلاغؤة ،وباإلا٣ابل اٖتريذ  16صولت ؤوعوبُت واإلا٨ؿُ ٪يض َظٍ الذ خٟٓاث
بذجت ؤنها ٚحر صخُدت وجمـ بمىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاقي ة .
" الاصٖاءاث " ،مً زال٫
هغٍض مً زالَ ٫ظا اإلابدض صعاؾت مضي صخت َظٍ
الخُغ ١لكغوٍ الخدٖ ٟٔلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،ل٩ي هخىنل بلى ج٩ىًٍ ٨ٞغة واضخت
خى ٫مضي مؿاؽ جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت بمىيىٕ وٚغى َظٍ الا جٟاقي ة ،مٗخمضًً
الخ٣ؿُم الخالي:
اإلاُلب ألاو :٫قغوٍ الخدٖ ٟٔلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة
اإلاُلب الشاوي :جدٟٓاث ٖغبُت مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة

املؼلل وٌ:
شسوغ الحدلف كلى اثلاكُة خلىق املسأة
جىو اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ٛ٦حرَا مً الاجٟاُ٢اث
الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى قغوٍ صخت الخدٖ ٟٔلحها ،ول٢ ً٨بل الخُغ ١بلى
الكغوٍ التي ويٗتها َظٍ الاجٟاُ٢ت ،هغي ؤهه مً الًغوعي
الخىٖ ٠٢ىض الكغوٍ
الٗامت للخد ٟٔفي ال٣اهىن الضولي الٗام.

1 Ibidem. p3.
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1

اللسق وٌ:ملهىم الحدلف

ُ ّ
ٗغ ٝاإلااصة ٣ٞ 2غة (ص) مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن اإلاٗاَضاث لؿىت ،1969
ح ِ
الخدٖ ٟٔلى ؤهه  " :بٖالن مً ظاهب واخض ،ؤًا ٧اهذ نُٛخه ؤو حؿمُخه ،جهضعٍ صولت ما
ٖىض جىُٗ٢ها ؤو جهضً٣ها ؤو ٢بىلها ؤو ب٢غاعَا ؤو بهًمامها بلى مٗاَضة ،مؿتهضٞت به
ًض ؾغٍانها ٖلى جل٪
اؾدبٗاص ؤو حُٛحر ألازغ ال٣اهىوي لبٌٗ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة مً ح
الضولت".
ٌؿخسلو مً َظٍ اإلااصة بإن الخدٖ ٟٔباعة ًٖ جهغٍذ ناصع ًٖ بخضي الضو٫
اإلاكتر٦ت في مٗاَضة ما ،حٗغب ُٞه ٖىض الخٗبحر ًٖ الغيا بااللتزام بها ًٖ ،عٚباتها في
ٖضم الخُ٣ض بإخض ؤخ٩امها ؤو حٗضًل مغماٍ ؤو ظالء ما ً٨خى ٠مً ٚمىى وَى ٌٗض
قظوطا ًٖ ال٣اٖضة الٗامت اإلابِىت في اإلاٗاَضة.
وفي يىء َظا الخٗغٍ ٠الضٞ ٤ُ٢ةن الخدٖ ٟٔلى الاجٟاُ٢اث ؤو اإلاٗاَضاث الضولُت
بمىظب ال٣اهىن الضولي الٗام هىٖان :وَما جد ٟٔباالؾدبٗاص ؤو جد ٟٔجٟؿحري.
ُٟٞما ًخٗل ٤بالخد ٟٔباالؾدبٗاصٞ ،هى طل ٪الخد ٟٔالظي ج٣هض مً وعاثه الضولت
اإلاخدٟٓت اؾدبٗاص جُبُ ٤الخ٨م اإلاًمىن في الىو اإلاخدٖ ٟٔلُه ٧لُت ؤو ظؼثُا؛ ؤما
الخد ٟٔالخٟؿحري ٣ُٞخهغ ٚغيه ٖلى وي٘ بَاع ؤو مٗجى مُٗىا لخُبُ ٤بىىص الاجٟاُ٢ت
2
الضولُت ٖلى الضولت اإلاخدٟٓت.

الؾُما
:
 1للمؼٍض مً اإلاٗلىماث خى ٫الىٓغٍت الٗامت للخدٟٓاث ،عاظ٘ ال٨خب ال٨شحرة في مجا ٫ال٣اهىن الضولي الٗام،
Susane Bastid, les traités dans la vie internationale, conclusion et effets, collection droit international, éd. ECONOMICA,
. 85Paris 1985, pp. 71 2ؤهٓغ ص .ببغاَُم مدمض الٗىاوي ،اإلاباصت التي جد٨م جىُٟظ اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان في مهغ ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في مهغ ،مضاوالث
اإلالخ٣ى ال٨ٟغي ألاو 9 -8 ٫صٌؿمبر٧ /اهىن ؤو ،1988 ٫اإلاىٓمت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغري ٍ  ،1ال٣اَغة ،1990
م .171-163
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ؤما ُٞما ًسو ال٣ىاٖض التي جد٨م الخدٟٓاث ٞهي بهٟت ٖامت جضوع خى ٫هُ٣خحن
1
ؤؽاؾِخحن واإلاخمشلخحن في مًمىن الخد ٟٔوآلازاع اإلاترجبت ٖىه وفي و٢ذ الخٗبحر ٖلُه .
ـ ُٟٞما ًسو مًمىن الخد ٟٔوآلازاع اإلاترجبت ٖىه ٞهي ٖاصة ٖباعة ًٖ ٞهل ظؼء
مً اإلاٗاَضة ًٖ مجمىٖها لخٗضًل ألازغ ال٣اهىوي لهظا الجؼء ،ؾىاء بالؼٍاصة ؤو
بالى٣هان ؤو باؾدبٗاصٍ ال٨لي ؤو الجؼجي؛ وفي َظا اإلاٗجى ههذ اإلااصة  21مً اجٟاُ٢ت
ُِٞىا ؾالٟت الظ٦غ ،والتي ظاءث جدذ ٖىىان آلازاع ال٣اهىهُت للخدٟٓاث والاٖتراياث
ٖلحهاٖ ،لى ما ًلي:
ً
" ٩ً -1ىن للخد ٟٔاإلابضي في مىاظهت َغ ٝآزغ و٣ٞا للمىاص  ،19و  ،20و  23آلازاع
آلاجُت:
(ؤ) ٌٗض ٫باليؿبت للضولت اإلاخدٟٓت في ٖال٢اتها بالُغ ٝآلازغ ههىم اإلاٗاَضة التي
ًخٗل ٤بها الخد ٟٔبلى الخض الظي ًىو ٖلُه؛
(ب) ٌٗض ٫هٟـ الىهىم بال٣ضع هٟؿه باليؿبت لظل ٪الُغ ٝفي ٖال٢اجه بالضولت
اإلاخدٟٓت.
 -2ال ٌٗض ٫الخد ٟٔههىم اإلاٗاَضة باليؿبت لألَغا ٝألازغي في ٖال٢اتها ببًٗها
البٌٗ.
 -3بطا لم جماو٘ الضولت اإلاٗتريت ٖلى الخد ٟٔفي صزى ٫اإلاٗاَضة خحز الخىُٟظ بُجها
وبحن الضولت اإلاخدٟٓتٞ ،ال حؿغي بـحن الضولخحن الىهىم التي ًخٗل ٤بها الخد ٟٔبلى
الخض الظي ًىو ٖلُه".
ـ ؤما ُٞما ًسو و٢ذ الخٗبحر ًٖ الخدٞ ،ٟٔهى خؿب اإلااصة الشاهُت مً هٟـ
الاجٟاُ٢تً ،جب ؤن ًخم و٢ذ الخٗبحر ًٖ الغيا بااللتزام باإلاٗاَضة ،ؤي و٢ذ جىُٗ٢ها ؤو
الخهضًٖ ٤لحها ؤو ٢بىلها ؤو ب٢غاعَا ؤو الاهًمام بلحها  .م٘ الٗلم بإن الخى ُ٘٢ؤو الخهضً٤

 1ص .ؤخمص ؤبى الىٞاء ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .120
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ؤو ال٣بى ٫ؤو ب٢غاع ؤو الاهًمام بلى اإلاٗاَضاث الضولُت هي نىع مً نىع ب٢غاع اإلاٗاَضاث
1
الضولُت ٖلى اإلاـجىي الضولي بدؿب ألاخ٩ام الضؾخىعٍت ل٩ل صولت.
وفي َظا اإلاٗجى جىو اإلااصة ٣ٞ 2غة (ب) مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا ؾالٟت الظ٦غ ٣ً " :هض بـ
"الخهضً "٤و"ال٣بى "٫و "اإلاىا٣ٞت" و "الاهًمام" ؤلاظغاء الضولي اإلاؿمى ٦ظل ،٪والظي ج٣غ
الضولت بم٣خًاٍ ٖلى اإلاؿخىي الضولي عياَا الالتزام باإلاٗاَضة".
وبهٟت ٖامت ٞةن الخد ،ٟٔمهما ٧ان هىٖه ،ؤي جد ٟٔباالؾدبٗاص ؤو جٟؿحريً ،شحر
مً خُض اإلاًمىن وآلازاع اإلاترجبت ٖىه مكا٧ل ٖملُت ٦شحرة مجها  :ججؼثت ؤخ٩ام اإلاٗاَضة
خُض لً حٗىص ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ملؼمت بىٟـ اإلا٣خًُاث مما ًترجب ٖلُه ُٚاب
2
الىخضة.
ول٣ض صَ ٘ٞظا مىٓمت ألامم اإلاخدضة في الخٗم ٤في مٟهىم الخدٟٓاثُٗٞ ،يذ في
ؾىت  1994الؿُض "٦ "Alain PELLETم٣غع زام مً ؤظل ج٣ضًم صعاؾت مٗم٣ت خى٫
3
الخد.ٟٔ
٩ً 1ىن الخدٖ ٟٔىض الخىٖ ُ٘٢اصة مٗلىما مً ٢بل ظمُ٘ الضو ٫اإلاىٗ٢ت وال جخٟاظإ به في خالت بجبإ ؤؾلىب الخى ُ٘٢اإلااظل ،ؤما
الخدٖ ٟٔىض ؤلابغام الظي ٌٗخبر مماعؾت ؤمغٍُ٨ت بالضعظت ألاولى ألن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جدب٘ الىٓام الغثاسخي وجًُغ بالخالي
بلى مغاٖاة الازخهاناث الضؾخىعٍت التي ًخمخ٘ بها مجلـ الكُىر ٚحر ؤن مؿاوت َظا ألاؾلىب زُحرة ،الن الخدً ٟٔخم بٗض اهتهاء
اإلاٟاوياث وجهبذ الضولت اإلاىٗ٢ت ؤمام آلامغ الىاٞ ٘٢إما بن ج٣بل باإلاٗاَضة ؤو جغًٞها بغمتها ،ؤما الخدٖ ٟٔىض الاهًمام ٞهو ؤقض
الخدٟٓاث زُىعة زانت في الاجٟا٢اث اإلاٟخىخت ،ألهه ًخم بٗض ؤن جضزل الاجٟاُ٢ت خحز الىٟاط وج٨دؿباإلاٗاَضة نٟتها الجهاثُت.
 2ؤما ُٞما ًسو ؤلاظغاءاث التي ًجب بجباٖها إلبضاء الخدٟٓاث الؾُما الك٩ل الظي ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُهٞ ،ةهه خؿب اإلااصة 23
٣ٞغة  1و 2مً بجٟاقي ة ُِٞىا ًجب ؤن ج٩ىن م٨خىبت في وزُ٣ت زانت ٢ض ًدىىٕ ق٩لها جبٗا للى٢ذ الظي ًخم ُٞه الخد ،ٟٔبدُض
جىوً )1 ( " :جب ؤن ًبضي الخد ،ٟٔوال٣بى ٫الهغٍذ به والاٖتراى ٖلُه ٦خابت وؤن ًىظه بلى الضو ٫اإلاخٗا٢ضة والضو ٫ألازغي
ً
اإلاسىلت بإن جهبذ ؤَغاٞا في اإلاٗاَضة؛ ( )2بطا ؤبضي الخد ٟٔو٢ذ الخىٖ ُ٘٢لى اإلاٗاَضة السايٗت للخهضً ٤ؤو ال٣بى ٫ؤو اإلاىا٣ٞت
ً
ُٞجب ؤن جشبخه الضولت اإلاخدٟٓت عؾمُا لضي الخٗبحر ًٖ عياَا الالتزام باإلاٗاَضة وفي مشل َظٍ الخاٌٗ ٫خبر الخد٢ ٟٔض جم مً
جاعٍش جشبُخه.
3 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquantième session, Doc. off. CDI,
53èmesess., supp. no10, Doc. NU A/53/10 (1998) paragraphe 190.
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واهُال٢ا مً حٗغٍٟاث اجٟاُ٢ت ُٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لؿىت  1978 ،1969و1986
و٦ظا َغٍ٣ت مماعؾت وؾُلت الخد ٟٔواؾخٗمالها ٖلى ؤعى الىا ،٘٢جىنل َظا اإلا٣غع بلى
الخٗغٍ ٠آلاحي للخد:ٟٔ
" وٗجي بالخد ٟٔبٖالن مً ظاهب واخض مهما ٧اهذ حؿمُخه ؤو َغٍ٣ت جدغٍغٍ ناصع
مً ٢بل صولت (ؤو مىٓمت صولُت ) و٢ذ الخى ،ُ٘٢الخهضً ،٤ؤو ال٣بى ٫ؤو اإلاىا٣ٞت ؤو خحن
الاهًمام بلى اجٟاُ٢ت ما جغٍض مً زالله اؾخصىاء ؤو حٗضًل ألازغ ال٣اهىوي لبٌٗ ؤخ٩ام
1
الاجٟاُ٢ت ٖىض جُبُ٣ها ٖلحها ".وٍترجب ًٖ َظا الخٗغٍ ٠الىخاثج الخالُت:
٩ً .1ىن الخدٖ ٟٔلى ق٩ل بٖالن مً ظاهب و اخض ؾببه في ال٨شحر مً الخاالث
ٖضم مكاع٦ت الضولت (ؤو اإلاىٓمت الضولُت ) اإلاخدٟٓت في اإلاٟاوياث التي ؾب٣ذ وي٘
الاجٟاُ٢ت ؤو إلبٗاص ٖجها جُبُ ٤بٌٗ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت التي ٧اهذ ٢ض عًٞتها ؤزىاء
اإلاٟاوياث مً صون ؤن ًازظ بغؤيها وٍضعط يمً ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت  2.وفي اإلا٣اب ٫ال
3
ًمى٘ َظا الضو ٫التي جغٍض الُ٣ام بىٟـ الخد ٟٔمً وي٘ جد ٟٔظماعي.
ً .2جب ؤن ج٣ىم الضو( ٫ؤو اإلاىٓماث الضولُت) بالخد ٟٔو٢ذ الخى ُ٘٢ؤو الخهضً٤
ؤو ال٣بى ٫ؤو اإلاىا٣ٞت ؤو خحن الاهًمام بلى اجٟاُ٢ت ما ،وجدضًض و٢ذ الُ٣ام بالخدٟٔ
ظاء مً ؤظل الخض مً الخدٟٓاث الٗكىاثُت التي ال جدترم و٢خا مُٗىا.
ً .3يخج ًٖ الخد ٟٔجُُ٣ض هُا ١جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت ٖلى جل ٪الضولت
الضولُت).

(ؤو اإلاىٓمت

 .4مهما ٧اهذ الدؿمُت التي جُل٣ها الضولت (ؤو اإلاىٓمت الضولُت ) ٖلى َظا الخد،ٟٔ
ٞاهه ًجب الغظىٕ صاثما بلى ؤزاعٍ ال٣اهىهُت إلاٗغٞت ما بطا ٧ان جد ٟٔؤ م ال ٞ .ةطا ٧ان ًغاص
مىه جُُ٣ض هُا ١الاجٟاُ٢اث الضولُت ٞهى خخما جد.ٟٔ

1 Ibidem. paragraphe 490.
2 Voir Susane Bastid, op cit, pp. 71-75.
3 Rapport de la Commission du droit international, op. cit, paragraphe 497.
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اهُال ١مً َظٍ الىخاثجً ،م ً٨مٗغٞت ما بطا ٧اهذ الضو( ٫ؤو اإلاىٓماث الضولُت ) ٢ض
ؤبضث جدٟٓاث ؤم مجغص بٖالهاث ،ألهه في ال٨شحر مً الخاالث جسٟي الضو ٫جدٟٓاتها مً
زال ٫حؿمُاث مسخلٟت ،زىٞا مً عصة ٗٞل اإلاجخم٘ الضولي.
ً
وفي َظا الؿُاٞ ١ةهه ٢ض لىخٔ في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان بالظاث ،ؤهه ٦شحرا ما
حؿدشجي الضو ٫التي جىًم بلى مٗاَضاث خ٣ى ١ؤلاوؿان هٟؿها مً ألازغ ال٣اهىوي ألخ٩ام
بُٗجها ،ؤو ّ
حٗضَ ٫ظا ألازغَ ًٖ ،غٍ" ٤ؤلاٖالن"ٖ ،لى الغٚم مً ؤن َظا ؤلاظغاء ً٘٣
ِ
يمً خضوص الخٗغٍ ٠اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ للخد.ٟٔ
ٞاإلٖالن ًجب ؤن ً٩ىن ٖباعة ًٖ مجغص بُاها ًىضر ُُٟ٦ت ٞهم صولت ما لخ٨م ما ؤو
جٟؿحرَا له ،وٍيبػي له ٦ظل ٪مً خُض اإلابضؤ ؤن ال ٌؿدشجي الضولت مً ألازغ ال٣اهىوي
لظا ٥الخ٨م ؤو ّ
ٌٗضله  .بسال ٝالخد ٟٔالظي ٦ما عؤًىا َى ٖباعة ًٖ جًً٣ت جسى ٫الضو٫
ِ
الخدغع مً ظؼء مً الالتزاماث الىاججت ًٖ الاجٟاُ٢اث الضولُت.
ومً ؤظل ججىب ؤي زلِ بحن َظًً اإلاٟهىمحن ؤٖلىذ لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان ما ًلي :
ً
"لِـ مً الؿهل صاثما جمُحز الخد ًٖ ٟٔؤلاٖالن في ما ًخٗل ٤بٟهم صولت ما لخإوٍل ؤخض
ألاخ٩ام ،ؤو ًٖ بُان ؾُاسخي جضلي به .وٍيبػي بٖاعة الاَخمام إلا٣هض الضولت ،ولِـ
ُ
لهُٛت ؤلاظغاء ٞ .ةطا ما ٢هض ببُان ما ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ اؾمه ؤو ٖىىاهه ،اؾخصىاء ألازغ
ّ
ٌك٩ل
ال٣اهىوي إلاٗاَضة ما ؤو حٗضًل َظا ألازغ ،في جُبُ ٤اإلاٗاَضة ٖلى الضولتٞ ،ةهه ِ
ً 1
جدٟٓا".
وٍىُبَ ٤ظا الخٟؿحر بال٣ضع هٟؿه ٖلى الذ خٟٓاث ؤو ؤلاٖالهاث اإلاخٗل٣ت باجٟاُ٢ت
خ٣ى ١اإلاغؤة  .بمٗجى ؤهه ًجب ؤن ًازظ بٗحن الاٖخباع هُت الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ
الاجٟاُ٢ت في جُُ٣ض ؤو اؾخصىاء آلازاع ال٣اهىهُت لبٌٗ ؤخ٩امها مهما ٧اهذ الدؿمُت التي
ؤَل٣ذ ٖلى َظا الخهغ.ٝ

 1ؤهٓغ لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  :24ألامىع اإلاخٗل٣ت بالخدٟٓاث التي ؤبضًذ لضي جهضً ٤الٗهض ؤو البروجى٧ىالث
الازخُاعٍت اإلالخ٣ت به ،ؤو الاهًمام بلحها ،ؤو جل ٪اإلاخٗل٣ت باإلٖالهاث بم٣خطخى اإلااصة  41مً الٗهض:
Nations Unies: CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 4 novembre 1994, paragraphe 3.
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وٖلُه ٞةن الضو ٫الٗغبُت الؾُما الجؼاثغ ،ال٩ىٍذ ،لبىان وجىوـ واإلاٛغب ،التي
اؾخٗملذ مهُلر ؤلاٖالن بضال مً الخد ٟٔم٘ ؤنها حؿدشجي هٟؿها مً جُبُ ٤بٌٗ
بىىص َظٍ الاجٟاُ٢ت ؤو حٗض ٫مجها ،لً حٛحر قِئا مً ويٗها ؤو مً اٖخباعَا صولت
مخدٟٓت ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت.

اللسق الثاوي:
الشسوغ اللامة للحدلف في اللاهىن اٌدولي اللام
حؿمذ اإلااصة  19مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن اإلاٗاَضاث لؿىت  ،1969بةبضاء
جد ٟٔفي و٢ذ جى ُ٘٢مٗاَضة ما ؤو ٢بىلها ؤو ب٢غاعَا ؤو الاهًمام بلحها ،ما لم:
"(ؤ) جدٓغ َظٍ اإلاٗاَضة َظا الخدٟٔ؛ ؤو
(ب) جىو اإلاٗاَضة ٖلى ؤهه ال ًجىػ ؤن جىي٘ بال جدٟٓاث مدضص ة لِـ مً بُجها
الخد ٟٔمىيىٕ البدض؛ ؤو
(ط) ًم ً٨الخد ،ٟٔفي الخاالث التي ال جىو ٖلحها ال٣ٟغجان
إلاىيىٕ اإلاٗاَضة وَضٞها".

(ؤ) و(ب) ،مىاُٞا

وبطا ما عظٗىا بلى الىزاث ٤الضولُت الهاصعة ًٖ مىٓمت ألامم اإلاخدضةٞ ،ةهىا ؾىجض
مىاٟ٢ها مسخلٟت ُٞما ًسو بم٩اهُت وي٘ جدٟٓاث ٕلى الىهىم التي جًمىتها :
 ٞهىا ٥وزاث ٤ج٣غع ٖضم ظىاػ وي٘ جدٟٓاث ٖلى مىاص بُٗجها في الاجٟاُ٢ت ،مًطل ٪اجٟاُ٢ت ظيؿُت اإلاغؤة اإلاتزوظت في اإلااصة ٣ٞ 8غة  1بدُض ههذ  " :ل٩ل صولت و٢ذ
الخى ُ٘٢ؤو الخهضً ٤ؤو الاهًمام ؤن جً٘ جدٟٓاث ٖلى ؤي ماصة مً الاجٟاُ٢تٖ ،ضا
اإلااصجحن  1و.2
 والبٌٗ آلازغ ًمى٘ وي٘ جدٟٓاث البخت :مً طل ٪الاجٟاُ٢ت الخ٨مُلُت بسهىمبلٛاء الغ ١وججاعة الغ ٤ُ٢وألاهٓمت واإلاماعؾاث اإلاكابهت للغ )1956( ١والتي ههذ في
اإلااصة ٖ 9لى ؤن " :ال ًم ً٨وي٘ جدٟٓاث ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت".
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 وَىاَ ٥اثٟت ؤزغي حؿمذ بالخد ٟٔمً صون قغٍ ؤ و ُ٢ض  :مً طل ٪اجٟاُ٢تالخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ،بدُض جىو اإلااصة  7مجها " :في خالت ما بطا ويٗذ ؤًت صولت
جدٟٓا ٖلى ؤي مً مىاص َظٍ الاجٟاُ٢تً ،سُغ الؿ٨غجحر الٗام هو الخد ٟٔل٩ل الضو٫
ألاَغا ٝؤو التي ًم ً٨ؤن جهبذ ؤَغاٞا في الاجٟاُ٢ت " ،وًٍُ ٠هٟـ الىو ؤهه بطا
اٖتريذ صولت ٖلى الخدٞ ،ٟٔةن اجٟاُ٢ت ال جضزل خحز الىٟاط بُجها وبحن الضولت وايٗت
الخد".ٟٔ
 ًىو اإلالخ ٤الازخُاعي الشاوي للٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُتٖلى ظىاػ وي٘ جد ٟٔلِؿغي في و٢ذ مٗحن  .بط ج٣غع اإلااصة  2مىه ٖضم ظىاػ ٢بى ٫ؤي
جد ٟٔبال طل ٪الظي ًخٗل ٤بخُبُ٣ٖ ٤ىبت ؤلاٖضام و٢ذ الخغب هدُجت ؤلاصاهت باعج٩اب
ظغٍمت ٖؿ٨غٍت زُحرة ظضا جغج٨ب و٢ذ الخغب.
 وؤزحرا ج٣غع بٌٗ الاجٟاُ٢اث الضولُت ٖضم ظىاػ وي٘ الخدٟٓاث التي جخٗاعىم٘ مىيىٕ وٚغى الخماًت اإلا٣غعة لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مشل ما ههذ ٖلُه اإلااصة ٣ٞ 51غة
 2مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل لؿىت  " :1989ال ًم ً٨الؿماح بإي جدً ٟٔخٗاعى م٘
مىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت".
ويوٗ٨ـ َظا اإلابضؤ ألازحر ،في ؤخ٩ام مدضصة ًم ً٨الٗشىع ٖلحها في مٗٓم
اإلاٗاَضاث الضولُت الغثِؿُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وٖلى هدى مدضص الكغٖت الضولُت لخ٣ى١
اإلاغؤة ٦ما ؾجري:

اللسق الثالث:
خـس الحدلـات التي ثمع بمىطىق أو ةغسض اثلاكُة املسأة
جدًغ مسخل ٠الىزاث ٤الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة بما ٞحهم قغٖت خ٣ى ١اإلاغؤة والخهُلت
الجهاثُت للماجمغ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو بٖالن وبغهامج ٖمل ب٨حن ،الخدٟٓاث التي
جمـ بمىيىٕ ؤو ٚغى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة.
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ٞل٣ض ظاء في اإلااصة  )2( 28مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
ً
اليؿاءٖ ،لى ؤهه  " :ال ًج وػ ببضاء ؤي جد٩ً ٟٔىن مىاُٞا إلاىيىٕ َظٍ الاجٟاُ٢ت
وٚغيها".
٦ما ههذ الخهُلت الجهاثُت للماجمغ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الجؼء الشالض ٣ٞغة 4
م٨غع ٖلى ما ًلي ٌ " :صج٘ اإلااجمغ الٗالمي الضوٖ ٫لى ؤن (ال ج٩ىن ا٫جدٟٓاث ) التي جبضيها
ٖلى اله٩ى ٥الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلا وؿان (مخىاُٞت) م٘ مىيىٕ اإلاٗاَضة طاث
الهلت والٛغى مجها ،وؤن حؿخٗغى باهخٓام ؤي جدٟٓاث ب٣هض سخبها ".
ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض وعص في بٖالن وبغهامج ٖمل ب٨حن في ال٣ٟغجان ( 230ط) و(ص) بإن
ثحلهد الضو ٫بما ًلي  " :بيمان ؤن ال ج٩ىن ؤي مً الخدٟٓاث مىاُٞا إلاىيىٕ الاجٟاُ٢ت
وٚغيها ،ؤو ٚحر مخماقُت م٘ ال٣اهىن الضولي للمٗاَضاث ،ومغاظٗتها باهخٓام بٛغى
سخبها؛ وسخب الخدٟٓاث اإلاىاُٞت إلاىيىٕ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز
يض اإلاغؤة وٚغيها ،ؤو جل ٪التي ال جخماشخى م٘ ال٣اهىن الضولي للمٗاَضاث".
اهُال٢ا مما ٢ض وعص في َظٍ الىزاث ٤ا٫صولُت ٞ ،ةن الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة ال
جدٓغ الخدٖ ٟٔلى بٌٗ مىاصَا ،وبهما جدٓغ الخدٟٓاث التي ج٩ىن مخىاً٢ت ومىاُٞت
إلاىيىٖها ولٛغيها.
ول٣ض ؤصي َظا الترزُو " اإلاكغوٍ " بإٚلبُت الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت بما
ٞحهم الضو ٫الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،بلى الخد" ٟٔاإلا٠عٍ " ٖلحها ،الصخيء الظي ؤزاع اَخمام
الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة واللجىت اإلاٗىُت بىيُٗت اإلاغؤة ،ولجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز
يض اإلاغؤة ،بدُض هٓغث في مضي قغُٖتها في مغاث ٖضًضة ُٞ .لبذ الجمُٗت الٗامت مً
ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة الُ٣ام بضعاؾت خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ.
ول٣ض جىنل ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة بلى وي٘ ج٣غٍغ ج٣ضم به بلى الجمُٗت الٗامت
لألمم اإلاخدضة ؤقاع ُٞه بلى ؤن اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ٢ض
1
لُ٣ذ جدٟٓاث ٦شحرة م٣اعهت م٘ اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ألازغي.
1 Nations Unies, Distr. GENERALE E/CN.4/Sub.2/1996/20, 11juin 1996.
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ومً ظهت ؤزغي ،اٖتر ٝألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة بإن لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز
يض اإلاغؤة لِـ لها نالخُت ٢بى ٫ؤو ع ٌٞالخدٟٓاث ،بدُض ج٣خهغ مهامها  ِ٣ٞفي
1
صعاؾت مضاَم والىٓغ في مضي بم٩اهُت الضو ٫جد ٤ُ٣الالتزاماث التي وا٣ٞذ ٖلحها.
ول ً٨في اإلا٣ابلً ،خُلب لخىُٟظ الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة ،ؤن جدترم الضو ٫
ألاَغا ٝالخٗلُ٣اث والخىنُاث الٗامت والسانت للجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة .
ٗٞىضما جهض ١الضوٖ ٫لى َظٍ الاجٟاُ٢تٞ ،ةنها ج٣بل بخمخ٘ اللجىت بؿلُت بنضاع
جىنُاث ٖامت لخإوٍل الاجٟاُ٢ت.
وفي َظا ؤلاَاع جىو اإلااصة ٣ٞ 21غة  1مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫ا٫جمُحز
ً
ً
يض اإلاغؤةٖ ،لى ؤن ّ " :
ج٣ضم اللجىت ج٣غٍغا ؾىىٍا ًٖ ؤٖمالها بلى الجمُٗت الٗامت لألمم
ِ
اإلاخدضة ( )...ولها ؤن ج٣ضم م٣ترخاث وجىنُاث ٖامت مبيُت ٖلى صعاؾت الخ٣اعٍغ
واإلاٗلىماث الىاعصة مً الضو ٫ألاَغا".ٝ
وٖلُهٞ ،ةن اإلاالخٓاث السخامُت والخىنُاث الٗامت التي جهضعَا لجىت الاجٟاُ٢ت
حك٩ل وؾُلت مهمت ومٗخمضة لٟهم َبُٗت التزاماث الضو ٫بم٣خطخى الاجٟاُ٢ت ،ؾىاء
2
بالٗال٢ت م٘ صو ٫بُٗجها ،ؤم بىظه ٖام.
وفي يىء َظا٢ ،امذ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة بمغاظٗت مباصئها
الخىظحهُت لخ٣ضًم الخ٣اعٍغ مً ظاهب الضو ٫ألاَغا ٝبٛغى ىمان بَالٖها باهخٓام ٖلى
اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالخدٟٓاث ،وؤنبدذ جُلب مً الضو ٫ج٣ضًم بٌٗ الخىيُداث .
3
وجخمشل َظٍ الخىيُداث:

1 Op. cit. paragraphe 7.
 2لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢تالً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،ج٣غٍغ ألماهت الؿغUN ،
 12 ،Doc. CEDAW/C/1997/4هىٞمبر/حكغًٍ الشاوي .1996
3 Nations Unies, op. cit, paragraphe 7, voir également Rapport du Comité sur l‘élimination de la discrimination à l‘égard
des femmes, Doc. off. AG NU, 49ème session, supplément. N° 38, Doc. NU A/49/38 (1994) pp. 13-15.
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 .1في قغح مضي ؤَمُت َظٍ الخدٟٓاث باليؿبت لهظٍ الضولت وجبرًغ ؤؾباب
ويٗها؛
 .2الخد ٤٣مً جُابَ ٤ظٍ الخدٟٓاث م٘ اإلااصة ٣ٞ 28غة  2مً اجٟاُ٢ت خ٣ى١
اإلاغؤة ؤو م٘ جدٟٓاث ٢امذ بها ٖلى اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ألازغي؛
 .3جىيُذ ؤزاع َظٍ الخدٟٓاث ٖلى الىا ٘٢الؾُما ٖلى ٢ىاهُجها ؤو ؾُاؾتها
الضازلُت؛
 .4جىيُذ ُُٟ٦ت الخض مً ؤزاع َظٍ الخدٟٓاث؛
 .5حصجُ٘ الضوٖ ٫لى التراظ٘ ًٖ َظٍ الخدٟٓاث ؤو جدضًض اإلاضة الؼمىُت التي
حؿخضعي لسر بها.
ً
وجُلب اللجىت جدضًضا ما ًلي ً " :يبػي جٟؿحر ؤي جدٖ ٟٔلى ؤي ماصة مً مىاص
الاجٟاُ٢ت ،ؤو بٖالن بكإنها ،وجبرًغ مىانلت الخٟاّ ٖلُه مً ظاهب الضولت الُغ . ٝوم٘
ألازظ في الخؿبان بُان اللجىت بكإن الخدٟٓاث ،الظي جبيخه في صوعتها الخاؾٗت ٖكغة،
ًجب ؤن ًُ َّ
ٟؿغ بض٢ت ،ألازغ اإلاترجب ٖلى ؤي جد ٟٔؤو بٖالن باليؿبت لل٣اهىن والؿُاؾت
1
الىَىُحن.
وٖلى َظا ألاؾاؽ اٖترٞذ اللجىت بإن اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٢ض ؾمدذ بةبضاء الخدٟٓاث
ً
ٖلحها ختى ًخم ً٨ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً الضو ٫مً ؤن ًهبذ ؤَغاٞا ٞحها ،بكغٍ ؤن ال
ج٩ىن َظٍ الخدٟٓاث مىاُٞت إلاىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ٚحر ؤن َظٍ اللجىت ،و٦ما ؾب ٤لىا ؤلاقاعة بلُه ؤٖالٍ ،لِـ لها نالخُت الٟهل في
ً
مضي جد ٤٣قغوٍ الخدٖ ٟٔلى قغٖت خ٣ى ١اإلاغؤة ،وٖلُه وهٓغا ل٩ىن َظٍ الاجٟاُ٢ت
اجٟاُ٢ت مخٗضصة ألاَغاٞ ،ٝةن الىؾُلت الىخُضة التي جًبِ الخدٖ ٟٔلحها َى ؤن جإزظ
٧ل صولت مخدْ٠ت في خؿبانها عصة ٗٞل الضو ٫ألاَغا ٝألازغي بػاء جدٟٓاتها.

1 A/53/38/ Revue 1, 2ème partie, chapitre I, section A.
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ول٣ض جىؾٗىا في اإلابدض الؿاب ٤في اٖتراياث الضو ٫ألاوعبُت واإلا٨ؿُٖ ٪لى
جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،وجىنلىا بلى ؤن َظٍ الضو٢ ٫ض اج٣ٟذ ولى
بُغٍ٣ت ٚحر مىخضةٖ ،لى اٖخباعَا مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢تٞ ،هل َظا
صخُدا ؟ َظا ما ؾىداو ٫ؤلاظابت ٖلُه في الٟغٕ آلاحي:

املؼلل الثاوي:
ثدلـات كستُة مخاللة ملىطىق وغسض اثلاكُة املسأة
ل٣ض ؤ٦ض بٖالن وبغهامج ٖمل ب٨حن للٗام ٖ 1995لى ؤهه مً الًغوعي ججىب اللجىء
الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت للمغؤة،
بلى الخدٟٓاث ،بلى ؤ٢صخى خض مم ،ً٨مً ؤظل خماًت
ٞكضصث َظٍ الىزُ٣ت ٖلى ؤهه:
"ما لم ٌُٗترٖ ٝلى هدى جام بالخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت للمغؤة٦ ،ما خضصتها الاجٟاُ٢اث
الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجخم خماًتها وجُبُ٣ها وجىُٟظَا وبهٟاطَا ٖلى هدى ٗٞاٖ ٫بر
بصماظها في ال٣اهىن الىَجي ،ومً زال ٫اإلاماعؾت الىٍ هُت في ال٣ىاهحن الٗاثلُت واإلاضهُت
والجؼاثُت والٗمالُت والخجاعٍت ،و٦ظل ٪ال٣ىاٖض وألاهٓمت ؤلاصاعٍتٞ ،ةن َظٍ الخ٣ى١
ً
1
ؾخٓل خبرا ٖلى وع".١
بالٟٗل ،ل٣ض ٦كٟذ الخدٟٓاث ٖلى قغٖت خ٣ى ١اإلاغؤة خ٣ُ٣ت ويُٗت اليؿاء في
ال٨شحر مً الضو ،٫ألن الخدٖ ٟٔلى بخضي مىاص مً مىاصَا ٖباعة ًٖ اٖترا ٝبٗضم
جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫في اإلاجا ٫التي جىٓمه جل ٪اإلااصة.
ؤما باليؿبت  ٫جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٞةنها حٗ٨ـ اإلاى٠٢
الغؾمي لهظٍ الضو ٫مً بٌٗ الخ٣ى ١اإلاًمىهت في َظٍ الاجٟاُ٢ت.

 1بٖالن وبغهامج ٖمل بجحن ،اإلااجمغ الٗالمي الغاب٘ للمغؤة  15 ،ؤًلى / ٫ؾبخمبر Nations Unies, A/CONF.177/20/Add.1, :1995
paragraphe 218.
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ول٣ض اهخ٣ضث الضو ٫ألاوعوبُت واإلا٨ؿُ ٪الخدٟٓاث الٗغبُت مً خُض ؤنها ٖامت
وٚحر مدضصة وجمـ بمىيىٕ وٚغى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،مً َىا هدؿاءَ ٫ل َظا
"الاصٖاء" صخُدا؟ َظا ما ؾىداو ٫ؤلال٣اء الًىء ٖلُه في الى٣اٍ الخالُت:

اللسق وٌ:
ثدلـات كستُة كامة وغير مدددة
لم جخٗغى مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بما ٞحها اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،بلى
خالت الخدٟٓاث الٗامت  .وم٘ َظا حٗخبر اللجىت اإلاٗىُت بىيُٗت اإلاغؤة بإن الخد ٟٔالٗام
1
ٖلى اجٟاُ٢ت ما و٦إهه جدٖ ٟٔلى ٧ل مىاص جل ٪الاجٟاُ٢ت ل ً٨بُغٍ٣ت ملخىٍت.
وخؿب الخ٣غٍغ الظي ج٣ضم به ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة بلى الجمُٗت الٗامت لألمم
اإلاخدضة ٞةن الخدٟٓاث الٗامت جدض بك٩ل ملخىّ بااللتزاماث الىاججت ًٖ اجٟاُ٢ت
2
الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة وجمـ بخد ٤ُ٣ؤَضاٞها.
ؤما لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة (في صوعتها الشالشت ٖكغة ،في ٞ ،)1993ل٣ض
اج٣ٟذ م٘ وظهت هٓغ اإلااجمغ ال٘ المي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خُض جم جبجي بٖالن وبغهامج ٖمل
ُٞىا (.)1993
وٖلُه ٞل٣ض اٖخبرث َظٍ اللجىت بإهه ً " :يبػي ٖلى الضو ٫الىٓغ في جدضًض هُا ١ؤًت
جدٟٓاث حٗلجها ٖلى اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ونُاٚت ؤًت جدٟٓاث بإ٦بر ٢ضع ممً٨
1
مً الض٢ت ،وجًُِ ٤هُا٢ها ٢ضع ؤلام٩ان "...

1Commission de la condition de la femme, Préparatif de la session extraordinaire de l'Assemble générale intitulé —Les
femmes en l'an 2000: "égalités entre les sexes, développement et paix pour XXIème siècle", Doc. off. Commission de la
condition de la femme, 3èmesession, Doc. Nations Unies E/CN.6/2000/PC/CRP.1 (2000), en ligne:
><http://www.un.org/womenwatch.html
2 Nations Unies, op. cit, paragraphe 4.
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وباإلياٞت بلى طل ،٪ههذ الخهُلت الجهاثُت للماجمغ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
2
الجؼء الشالض ٣ٞغة  4م٨غع ٖلى ما ًلي:
" ٌصج٘ اإلااجمغ الٗالمي الضوٖ ٫لى ؤن جىٓغ في جدضًض مضي ؤي جدٟٓاث جبضيها ٖلى
اله٩ى ٥الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،وؤن جً٘ نُٛت ؤي جدٟٓاث بهىعة
ص٣ُ٢ت ويُ٣ت ٢ضع ؤلام٩ان ." ...
ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض وعص في بٖالن وبغهامج ٖمل ب٨حن في ال٣ٟغجان ( 230ط) و(ص) بإن
جخٗهض الضو ٫بما ًلي  " :جُُ٣ض هُا ١ؤي جدٟٓاث جبضيها ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة؛ ونُاٚت ؤي جدٟٓاث مً مشل َظٍ ٖلى هدى ص ٤ُ٢ويُ٢ ٤ضع
ؤلام٩ان (")...
ومً ظهت ؤزغي ،اهخ٣ضث اللجىت اإلاٗىُت بىيُٗت اإلاغؤة الخدٟٓاث الٗغبُت ٚحر
اإلادضصة مً خُض الى٢ذ ألنها ال حكغ بلى بم٩اهُت سخبها خحن حٗضًل الدكغَٗاث
3
الضازلُتٞ ،خب٣ى مٟخىخت مً خُض الؼمان ما ًجٗلىا وٗخ٣ض بإنها صاثمت.
وَظا ال ٌٗجي بإن الخدٟٓاث التي ٌكاع ٞحها نغاخت بلى بم٩اهُت التراظ٘ ٖجها ٖىض
جىاٞغ الكغوٍ الدكغَُٗت الضازلُت ،جدٟٓاث صاثما صخُدت ،بط في َظٍ الخالت ًجب
الخإ٦ض مً اخترام الضو ٫لهظا الالتزام.
واهُال٢ا مما وعص في َظٍ الىزاث ٤الضولُت ،التي ٦ما عؤًىا خغنذ ٖلى " حٗهض" الضو٫
ٖلى نُاٚت جدٟٓاتها ٖلى هدى ص ٤ُ٢ويُ ،٤اهخ٣ضث مىٓمت الٟٗى الضولُت الخدٟٓاث
الٗغبُت اإلاهاٚت بٗباعاث ٖامت ألنها ال جخماشخى م٘ جىنُاث لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز
يض اإلاغؤة وال بٖالن وبغهامج ٖمل ب٨حن  .وج٣ى ٫بإن  " :الخدٟٓاث وؤلاٖالهاث اإلاهاٚت

 1لجىت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤةَ :غ ١ووؾاثل اؾخٛالٖ ٫مل اللجىت ،ج٣غٍغ ألماهت الؿغ:
Nations Unies, CEDAW/C/1994/6, 30 novembre 1993, paragraphes 3-7.
 2اإلاغنض الىَجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،زام بُِٟىا ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .111
3 Marie Ève Bernier, p23.
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بٗباعاث ٖامت حٗى ١ج٣ىٍم ما لها مً ؤزغ خ٣ُ٣ي ٖلى اإلاغؤة ،والؾُما بالٗال٢ت م٘ الٗى٠
1
وم٘ ألاؾباب ال٩امىت وعاء ببضائها".
ؤْ ٠بلى طل٣ً ،٪ى ٫البٌٗ بإهه " لِـ ٖضص اإلاىاص اإلاخدٖ ٟٔلحها وال حجم هو
الخد ٟٔالظي يهم ،اإلاهم َى ؤن ال ج٩ىن َظٍ الخدٟٓاث ٖامت ٚحر مدضصة مً خُض
الى٢ذ ؤو جىهب ٖلى ماصة مهمت في الاجٟاُ٢ت ....وج٨مً زُىعة الخدٟٓاث الٗامت ؤو التي
لِؿذ مدضصة مً خُض الؼمان ؤو التي جمـ مىاص ؤؾاؾُت مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،في
ٖضم مٗغٞت مضي التزام َظٍ الضو ٫بمبضجي ٖضم الخمُحز واإلاؿاواة بحن الجيؿحن مً
ظهت ،وهي ٚحر واضخت وجخٛحر خؿب اْ ٫غو ٝوؤلا٢لُم الظي جُبُٞ ٤ه ٦ .ما ٌٗخبر
2
اؾخٗمالها اإلاٟغٍ حٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ".٤
وٖلى َظا ألاؾاؽ اٖتريذ ؤٚلبُت الضو ٫ألاوعوبُت واإلا٨ؿُٖ ٪لى جدٟٓاث الضو٫
الٗغبُت الٗامت ،وٖلى وظه الخدضًض ٖلى جدٟٓاث الجماَحرًت اللُبُت ومىعٍخاهُا وؾىعٍا
والبدغًٍ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،واٖخبرتها ٚحر م٣بىلت مً خُض َبُٗتها ألنها جُب٤
ٖلى ٧ل الاجٟاُ٢ت مً صون جدضًض ماصة بظاتها ؤو ٣ٞغة مُٗىت وؤنها ٚحر واضخت وال حؿمذ
لباُ٢ت الضو ٫ألاَغا ٝفي َظٍ الاجٟاُ٢ت ،مٗغٞت الُُٟ٨ت التي ٢بلذ بها َظٍ الضو٫
الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها ٞحها.
ؤبٖض مً طل ،٪اٖخبرث َظٍ الضو ٫اإلاٗتريت بإن الخدٟٓاث الٗغبُت الٗامت ال حؿمذ
بمٗغٞت ؾببها الٟٗلي وجاصي بالخالي بلى عجؼ مُل ًٖ ٤جدضًض الخضابحر التي اجسظتها َظٍ
الضو ٫مً ؤظل خماًت وج٨غَـ خ٣ى ١اإلاغؤة ٦ .ما الخٓذ ؤًًا بإن َظٍ الخدٟٓاث

 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،جدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة  :ج٣ىٌٍ خماًت اإلاغؤة مً الٗى ٠في
الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣اhttp://www.ara.amnesty.org :
2 Sabine Bouet-Devrière, La question des réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes : les dangers d'une négation légitimée des droits de la femme, (1999) Cahiers
Reimois, en ligne:
><http://www.univ_reims.fr/Labos/CERI/les_droits_de_la_femme_en_question.htm
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الٗامت ؾخٗغ٢ل خخما جُبُ ٤الاج ٠اُ٢ت بُغٍ٣ت ظضًت ،زانت وؤنها حؿدشجي بٌٗ
ؤخ٩امها باالؾدىاص ٖلى مٟاَُم ٚحر واضخت.

اللسق الثاوي:
ثدلف الدوٌ اللستُة كلى مىطىق وغسض اثلاكُة املسأة
بدؿب بٌٗ ال٨خاب٧ ،اهذ جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة مغج٣بت ،ألنها اهوبذ ٦ما عؤًىا في الٟهل ألاو ٫مً َظٍ
الضعاؾتٖ ،لى مىاص مُٗىت ؤي ٖلى ألاخ٩ام التي ال جخىا ٤ٞم٘ م٣خًُاث الكغَٗت
1
ؤلاؾالمُت ،وٖلى وظه الخدضًض مجا ٫ألاخىا ٫الصسهُت.
٦ما ٌٗخبر ون جدٟٓاث َظٍ الضو ٫مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت وؤن
الضو ٫الٗغبُت حؿخٗمل ؤلاؾالم ٦مجغص طعَٗت لخبرًغ عًٞها جُبُ ٤اإلاؿاواة بحن اليؿاء
والغظا ٫التي ظاءث بها مسخل ٠اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وؤن الخ٣ُ٣ت ٚحر طل ،٪ألن
الؿبب الخ٣ُ٣ي لهظٍ الخدٟٓاث ،خؿب اٖخ٣اصَم٨ً ،مً في الٗاصاث والخ٣الُض التي ال
2
ػالذ جخسبِ ٞحها َظٍ الضو.٫
وَٗلل َاالء ال٨خاب عؤيهم بٗضم بظمإ الضو ٫الٗغبُت ٖلى اٖخباع ماصة مُٗىت
مسالٟت لخٗالُم ؤلاؾالم ،بط جدٟٓاتهم ٚحر مىخضة ٦ما ؾب ٤لىا جىيُده في ٖضة
مىاؾباث .ؤي ٠بلى طلٞ ،٪ةنهم ًا٦ضون بإن الضو ٫الٗغبُت لِؿذ الضو ٫الىخُضة التي
جدٟٓذ ٖلى َظٍ اإلاىاصٞ ،اإلاىاص  16 ،9 ،11 ،5مً اجٟاُ٢ت  ،1979هي اإلاىاص ألا٦ثر
عًٞا مً ٢بل الضو ٫ختى ٚحر اإلاؿلمت ،م٘ ؤنها ال ج٣ضم هٟـ الدجج التي ٢ضمتها الضو٫
3
الٗغبُت.

1 Ramdane Babadji, et jean Robert Henry, op. cit., pp 85.
2 Voir Soukaina Bouraoui, op cit., p 31.
3Soukaina Bouraoui, op cit., p 30 – 35.
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ومً ظهت ؤزغيٞ ،ل٣ض جىؾٗىا في اإلاُلب الؿاب ٤في اٖتراياث الضو ٫ألاوعبُت
واإلا٨ؿُٖ ٪لى جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،وجىنلىا بلى ؤن َظٍ الضو٫
٢ض اج٣ٟذ ولى بُغٍ٣ت ٚحر مىخضةٖ ،لى اٖخباعَا مسالٟت إلاىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
وبالخالي ٞةهه للجىاب ٖلى الؿاا ٫اإلاُغوح ؤي مضي صخت جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت
ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤةً ،جضع بىا البدض ًٖ ما بطا
٧اهذ جسالٗٞ ٠ال مىيىٕ وٚغى ٌطٍ الاجٟاُ٢ت ؟
بن مُٗاع " املىطىق " ؤو " الغسض " الظي جغج٨ؼ ٖلُه مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت
للخض مً وٗ٢ت الخدٟٓاثَ ،ى في خ٣ُ٣ت ألامغ مً ابخ٩اع مد٨مت الٗض ٫الضولُت في عؤيها
الاؾدكاعي الكهحر اإلااعر في  28ؤًاع/ماًى  ،1951واإلاخٗل ٤بصخت الخدٟٓاث ٖلى
1
اجٟاُ٢ت  1948السانت بالى٢اًت و٢م٘ ظغٍمت ؤلاباصة الجماُٖت.
ولً ً٨ترَ ٥ظان اإلاُٗاعان اإلاجا ٫واؾٗا ؤمام الضو ٫في ج٣ضًغ ما ٌٗخبر "مىيىٖا" ؤو
"ٚغيا" الجٟاُ٢ت ما .لظا هجض ً٢اة مد٨مت الٗض ٫الضولُت ٢ض ج٣بلىَما في جل ٪الًُ٣ت
بهٗىبت وجغصص ،الصخيء الظي ًٟؿغ ؾبب وظىص زمؿت ؤعاء مًاصة ()AvisDissidents
2
مغ٣ٞت بالخ٨م.
٦ما اهخ٣ض َظًً اإلاُٗاعًٍ مً ٢بل لجىت ال٣اهىن الضولي ،بط اٖخبرتهما ٚحر
مىيىُٖان وٚحر ص٣ُ٢انٞ ،إنضعث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بظابت ٖلى َظا
اإلاى٢ ،٠٢غاعا ؤٖٟذ ُٞه ٧ل ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة مً البدض في مٗىاَما ،جاع٦ت بظ ل٪
للضو ٫مؿاولُت جهغٞاتها وَظا ألامغ لم ًؼعج ٖلى البخت َظٍ ألازحرة ،بل ٖلى الٗ٨ـ
ُ
3
اؾخ٣بل ب٨شحر مً الاعجُاح.
وٍغظ٘ ؾبب نضوع مشل َظا ال٣غاع مً ٢بل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ،بلى
الُبُٗت ٚحر اإلاخجاوؿت للمجخم٘ الضولي ،بط ٧ان مً الًغوعي ظم٘ ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً
1 Philippe Bretton, op, cit., pp 117-118.
2 Slim Laghmani, op. cit., p 97.
 3ال٣غاع ع٢م ) 598 (VIاإلااعر في  12ؤًاع٧/اهىن زاوي .1952
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الضو ٫وعاء اجٟاُ٢ت مُٗىت ،ولً ً٩ىن طل ٪مم٨ىا بال مً زال ٫الؿماح لهظٍ الضو٫
بةبضاء بٌٗ الخدٟٓاث وجُُ٣ض ؤخ٩ام بٌٗ الترجِباث ول ً٨يمً قغوٍ وُ٢ىص
مدضوصة.
ُ
"ٚغى ؤو
ل٢ ً٨ض جٟغَ ٙظٍ ؤلام٩اهُت الاجٟاُ٢اث مً ظىَغَا ألهه ما ٢ض ٌٗخبر
مىيىٕ الاجٟاُ٢ت" باليؿبت لضولت ما ٢ض ال ٌٗخبر ٦ظلٖ ٪ىض ؤزغي ،والٗ٨ـ صخُذ.
ؤما باليؿبت الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاءٞ ،غبما ًمً٨
اٖخباع مىيىٖها وٚغيها ًضوعان خى ٫حصجُ٘ وخض الضو ٫ألاَغاٞ ٝحها ٖلى جد٤ُ٣
مبضؤ اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫والً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز في ف حى اإلاجاالث
والىو ٖلى َظا اإلابضؤ في ٢ىاهُجها الضازلُت ،بط ٦ما ً٣ا ٫حٗخبر َظٍ الاجٟاُ٢ت الىزُ٣ت
1
الضولُت الىمىطظُت لخ٨غَـ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن.
بطا ٧اهذ َظٍ الغئٍت صخُدت بلى خض ماٞ ،ةنها ال جُٟضها بصخيء ٧ىن اجٟاُ٢ت اإلاغؤة
جدض ٖلى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن مً صًباظتها بلى ٚاًت اإلااصة ٞ ،216الظي ٢ض
ٌؿاٖضها في جدلُلىا َظاَ ،ى جدضًض مىاص مُٗىت ًم ً٨اٖخباعَا هىاة َظٍ الاجٟاُ٢تٞ ،هل
ًم ً٨الُ٣ام بظل٪؟
خـب ألامم اإلاخدضةٞ ،ةن ؤَم ماصة في اجٟاُ٢ت اإلاغؤة هي اإلااصة الشاهُت ،التي ٦ما عؤًىا
جً٘ ٖلى ٖاج ٤الضو ٫الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،الخدٖ ٟٔلحها بطن ٌٗخبر
زغ٢ا إلاىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت.
الشاهُت مً
واهُال٢ا مً َظاٞ ،ةن جدٟٓاث ؤٚلبُت الضو ٫الٗغبُت ٖلى اإلااصة
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة  ،3ولى وبهُاٚت ٚحر مباقغة مشل ما

1 Wassyla Tamzali, op. cit., p 21.
 2ألن باقي اإلاىاص (مً  17بلى  )30جخٗل ٤باوكاء لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة و باألمىع ؤلا ظغاثُت ،مً جهضً ،٤صزىَ ٫ظٍ
الاجٟاُ٢ت خحز الىٟاط.
 3حٗخبر لبىان وألاعصن وال٩ىٍذ الضو ٫الٗغبُت الىخُضة التي لم جخدٖ ٟٔلى اإلااصة 2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ؤهٓغ اإلالخ ٤ع٢م .1
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ٗٞلذ مىعٍخاهُا واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،جدٟٓاث ٚحر صخُدت ألنها جمـ بمىيىٕ
وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت مً ظهت ،وألنها ٦ما عؤًىا ٖامت وٚحر مدضصة مً ظهت ؤزغي.
وخؿب مىٓمت ال٘ ٞى الضولُت ٞةن "مٗٓم جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت جخٗل ٤بٛغى
الاجٟاُ٢ت هٟؿها ،ؤي الً٣اء ٖلى الخمُحز وخماًت اإلاغؤة مىه  .وَظا ٌكمل جدٟٓاث جخٗل٤
بُبُٗت الىاظباث اإلاترجبت ٖلى الضو ٫ألاَغا ،ٝوٚحرَا مً الىهىم ألاؾاؾُت لالجٟاُ٢ت
اإلاخٗل٣ت باإلاؿاواة .وَظٍ الخدٟٓاث ،م٣غوهت بال٣ىاهحن واإلاماعؾاث ال٣اثمت ٖلى الخمُحز،
لها جإزحر مباقغ في ج٣ىٌٍ (جىَحن) خ٣ى ١اإلاغؤة التي حك٩ل مدىع الاجٟاُ٢ت والتي تهضٝ
بلى يمانها ،بما ٞحها الخماًت مً الٗى ٠والخمُحز ،و٢ضعة اليؿاء ٖلى الخهىٖ ٫لى
1
الٗض ٫ؤو الاهخها" .ٝ
ؤما اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤةٞ ،ل٣ض قضصث بهىعة مخ٨غعة ٖلى
ؤهه ًيبػي ٖلى الضو ٫ؤن جً٘ بٗحن الاٖخباع الخإزحر ؤلاظمالي ل٩ل جدٖ ٟٔلى جماؾ٪
ً
الاجٟاُ٢ت لخدضًض ما بطا ٧ان الخد ٟٔميسجما م٘ َض ٝالاجٟاُ٢ت وٚغيها  .وقضصث
ً
ً
ؤًًا ٖلى ؤن اإلااصجحن  2و 16اللخحن ٧اهخا مىيىٖا للخدٟٓاث ٕ لى هُا ١واؾ٘ مً ٢بل
الضو ٫الٗغبُتَ ،ما ههان ؤؾاؾُان في الاجٟاُ٢ت.
ؤبٗض مً طلٞ ٪ل٣ض اٖخبرث َظٍ اللجىت بإن الخد ٟٔالٗام َى آلازغ ًمـ بإَضاٝ
الاجٟاُ٢ت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٩ٞل صولت ٢امذ بخدٖ ٟٔام ٌٗخبر جدٟٓها مغٞىيا،
2
ول ً٨في اإلا٣ابل لم جظ٦غ َظٍ اللجىت الىخاثج المجغجبت ًٖ َظا الغ.ٌٞ
وٍغظ٘ خؿب اٖخ٣اصها ؾبب ٖضم بم٩اهُت َظٍ اللجىت جغجِب ؤزاع ٖلى الخدٟٓاث
ٚحر اإلاكغوٖت ،بلى الهالخُاث اإلادضوصة التي جخمخ٘ بها والتي ؾب ٤لىا الخضًض ٖجها.
ؤما ُٞما ًسو صوع ؤظهؼة الغ٢ابت ٖلى مٗاَضاث خ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامتٞ ،ل٣ض
اٖترى اإلا٣غع السام للجىت ال٣اهىن الضولي ٖلى ٢ى ٫لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤنها ال٣اضخي
 1مىٓمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام وال٨غامت  ،11اإلاغظ٘ الؿاب.٤
2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne,
op. cit. para. 132.
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الىخُض لخ٣ضًغ مضي قغُٖت الخدٟٓاث  .و٢ض اهتهذ لجىت ال٣اهىن الضولي بسهىم صوع
َظٍ ألاظهؼة الغ٢ابُت بلى ال٣ى:٫
 .1ؤهه في خالت ؾ٩ىث اإلاٗاَضة ً٩ىن لهظٍ ألاظهؼة ،مً ؤظل الُ٣ام بىْاثٟها ،ؤن
جهضع مالخٓاث ؤو جىنُاث ،زهىنا باليؿبت إلاكغوُٖت الخدٟٓاث التي جًٗها
1
الضو٫؛
 .2ج٣ترح اللجىت وي٘ ههىم نغٍدت في اإلاٗاَضاث الكاعٖت ،زهىنا
مٗاَضاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤو بياٞت بغوجى٧ىالث بلى اإلاٗاَضاث ال٣اثمت ،بطا ٧اهذ الضو٫
ألاَغا ٝجغٚب في بُٖاء ألاظهؼة الغ٢ابُت ؾلُت لخ٣ضًغ قغُٖت الخدٟٓاث؛
ٖ .3لى الضو ٫ؤن جخٗاون م٘ ألاظهؼة الغ٢ابُت وؤن جإزظ بٗحن الاٖخباع جىنُاتها.
وٍجب ؤن هظ٦غ في َظا اإلا٣ام بالظاث بإهه ال ًىظض ظهاػ زام في ألامم اإلاخدضة يهخم
ب٣بى ٫ؤو ع ٌٞالخدٟٓاث٦ ،ما لم ًدضص ال٣اهىن الضولي آلازاع اإلاترجبت ًٖ ٖضم
مكغوُٖت الخدٟٓاث٦ ،ةلٛاء بظغاء الخهضً ،٤ؤو صزى ٫الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ مً صون
2
الخد.ٟٔ
واهُال٢ا مً َظا الىيً٘ ،ب٣ى الخل الىخُض بُض الضو ٫ألاَغا ٝألازغي في َظٍ
الاجٟاُ٢ت َى الاٖتراى ٖلى الخدٟٓاث التي جمـ بمىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت  ،زانت
وؤهه ٢ض ٌؿاَم اٖترايها في ٦ك ٠مضي ؤَمُت بٌٗ الترجِباث واٖخباعَا مىيىٕ ؤو
ٚغى الاجٟاُ٢اث الضولُت.
 1ؤهٓغ الخٗلُ ٤الٗام ع٢م  )25( 2الظي جبيخه لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان بسهىم الخدٟٓاث ٖلى الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت في:
Nations Unies, Document CCPR/C/21/Rev.1/add.6 (1994), voir également Rapport de la commission de droit
international, Assemblée générale, document officiel supplémentaire n° 10 (A/52/10), 1997, p. 88-101, 106-108.
2Conseil de l‘Europe, Comité ad hoc des conseillers juridiques sur le droit international public et Groupe de spécialistes
réunion, Rapport de réunion 1998 par. 36 et 37,

sur les réserves aux traités internationaux, 2ème

>http://www.legal.coe.int/international/docs/1998/ DI_S_RIT%281998%2910F.pdf
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وفي َظا الهضصَ ،ىا ٥عؤي ٢اهىوي ٢ضم مً ٢بل ٞغٕ الاجٟاُ٢اث بم٨خب الكاون
الساعظُت باألماهت الٗامت لألمم اإلاخدضة ًىو ٖلى ؤهه:
" ًم ً٨اٖخباع بإن جدٟٓا ما ًمـ بٛغى ؤو مىيىٕ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ٧ل
ؤق٩ا ٫الخمُحز الٗىهغي ،إلاا ًل٣ى اٖترايا مً ٢بل زلثي (ٖ )2/3لى ألا٢ل مً الضو٫
1
ألاَغاٞ ٝحها ".
٦ما ًجٗل الاٖتراى في هٓغ ال٣اهىن الضولي الخدٟٓاث ٚحر ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫بحن
الضولت اإلاخدٟٓت والضولت اإلاٗتريت  ،ِ٣ٞل٨ىه ال ًازغ ٖلى صزى ٫الاجٟاُ٢اث خحز الىٟاط
بحن الضولت اإلاذخٟٓت والضولت اإلاٗتريت بال بطا ؤٖلىذ َظٍ ألازحرة بُغٍ٣ت عؾمُت ٖ٨ـ
2
طل.٪
ل ً٨مً الهٗب ؤن ًلٗب الاٖتراى في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ،هٟـ الضوع الظي ٢ض
ًلٗبه في مجاالث ؤزغي مً مجاالث ال٣اهىن الضولي الٗام ،ألن اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان
3
ال جسل ٤التزاماث مخباصلت بحن الضو ٫وبالخالي ال ًم ً٨جُبُ٢ ٤اٖضة اإلاٗاملت باإلاشل ٖلحها.
ؤي ٠بلى طلٞ ،٪ةن اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان بما ٞحها اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،ال جىٓم
الٗال٢اث بحن الضوُٞ ٫ما بُجهم ،وبهما وظضث لخماًت خ٣ى ١عٖاًا جل ٪الضو ٫مً
1
ججاوػاتهمٞ ،ةن الاٖتراياث في َظا اإلاجا ٫ال جًغ الضو ٫اإلاخدٟٓت بصخيء.

1 Voir Hafidha Chekir, les réserves de la Tunisie, dans colloque de Tunis, op. cit. pp 53-54.
 2جىو اإلااصة ٣ٞ 20غة  4خغ( ٝب) مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن اإلاٗاَضاث لؿىت  " :1969اٖتراى صولت مخٗا٢ضة ؤزغي ٖلى
جد ٟٔما ال ًمى٘ بضء هٟاط اإلاٗاَضة بحن الضولت اإلاٗتريت والضولت اإلاخدٟٓت بال بطا ٖبرث الضولت اإلاٗتريت بهىعة ٢اَٗت ًٖ هٌُ٣
َظا ال٣هض " وجًُ ٠اإلااصة ٣ٞ 21غة  3و  4مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا المحٗل٣ت ب٣اهىن اإلاٗاَضاث لؿىت ")3 ( :1969بطا لم جماو٘ الضولت
اإلاٗتريت ٖلى الخد ٟٔفي صزى ٫اإلاٗاَضة خحز الخىُٟظ بُجها وبحن الضولت اإلاخدٟٓتٞ ،ال حؿغي بـحن الضولخحن الىهىم التي ًخٗل ٤بها
الخد ٟٔبلى الخض الظي ًىو ٖلُه )4( ،بطا لم جماو٘ الضولت اإلاٗتريت ٖلى الخد ٟٔفي صزى ٫اإلاٗاَضة خحز الخىُٟظ بُجها وبحن الضولت
اإلاخدٟٓت ً٩ىن للخد ٟٔآلازاع اإلاىهىم ٖجها في ال٣ٟغجحن ( )1و(.)2
3 Rapport du Comité sur l‘élimination de la discrimination à l‘égard des femmes, Doc. off. AG NU, 49ème session, p. 1315.
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ومً ظهت ؤزغي ًغي البٌٗ بان الاٖتراى ٢ض ًمـ بالٗال٢اث الضبلىماؾُت التي
جغبِ الضولت اإلاٗتريت والضولت اإلاخدٟٓت  ،2وَظا ما ًٟؿغ خؿب اٖخ٣اصها ؾبب
الاػصواظُت في الاٖتراى ٖلى جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت مً ظهت ،وؾبب ٖضم الىو ٖلى
هخاثج الاٖتراى ٖلى َظٍ ا٫جدٟٓاث مً ظهت ؤزغي .
ول ً٨و بالغٚم مً ٖضم ٗٞالُت الاٖتراياث ٞل٣ض شجٗذ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز
يض اإلاغؤة الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى الخدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة بالُ٣ام بمداصزاث
زىاثُت مً ؤظل بًجاص خلى٢ ٫ض ج٣ى٘ الضو ٫اإلاخدٟٓت ٖلى مغاظٗت جدٟٓاتها الٗامت ؤو
3
اإلاسالٟت إلاىيىٕ وٚغى الاجٟاُ٢ت.
وفي يىء ٧ل ما ؾب ،٤ما ٧ان ٖلى لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة بال ؤن جُلب
مً الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت اإلاغؤة والتي ؤصزلذ جدٟٓاث ٖامت ال حكحر بلى ماصة بُٗجها،
ً
ؤو مىظهت بلى اإلااصجحن  2و/ؤو  ،3ؤن جغ ٘ٞج٣غٍغا بكإن َظٍ الخدٟٓاث وجٟؿحرَا.
٦ما َلبذ مجهم جؼوٍضَا باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بإي جدٟٓاث ؤو بٖالهاث جخهل
بالتزاماث ممازلت في مٗاَضاث ؤزغي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٢ض ؤوصٖتها
مجمىٖت اإلاباصت الخىظحهُت اإلاخٗل٣ت بك٩ل ومدخىي الخ٣اعٍغ الىاظب ج٣ضًمها مً ٢بل
الضو ٫ألاَغا ٝبلى َُئاث اإلاٗاَضاث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ول ً٨هدؿاء ٫إلااطا ٌؿمذ للضو ٫بالخدٖ ٟٔلى الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
بىظه ٖام وٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى وظه الخدضًض م٘ ؤن َظا ؤلاظغاء ال٣اهىوي ٦ما
عؤًىا ًجؼء ؤخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢اث الضولُت طاث البٗض ؤلاوؿاوي الٗالمي؟

1 Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 83.
2 Récapitulatif ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d‘instruments Internationaux
aux droits de l‘homme, Doc. NU HRI/GEN/1/Rev.6 (2003) p. 170, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
3 Nations Unies, Distr. GENERALE E/CN.4/Sub.2/1996/20, 11juin 1996, paragraphe 16.
4 Document des Nations Unies, HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2, 5 mai 2003.
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الفزق الثالث :
أطجاا كجىٌ الحدلـات كلى اثلاكُة املسأة
جىو اإلااصة ٣ٞ 20غة ؤولى مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لؿىت  1969اإلاٗىىهت
بـ "٢بى ٫الخدٟٓاث والاٖتراى ٖلحها " بإهه  " :ال ًخُلب الخد ٟٔالظي ججحزٍ اإلاٗاَضة
نغاخت ؤي ٢بى ٫الخ ٤مً الضو ٫اإلاخٗا٢ضة ألازغي ما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى طل".٪
وجًُ ٠ال٣ٟغة الغابٗت خغ( ٝؤ) مً هٟـ اإلااصة  " :في ٚحر الخاالث التي جدىاولها
ال٣ٟغاث الؿاب٣ت ،وما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى خ٨م مسالٞ ،٠ةن ٢ :بى ٫الخد ٟٔمً
صولت مخٗا٢ضة ؤزغي ًجٗل مً الضولت اإلاخدٟٓت َغٞا في اإلاٗاَضة باليؿبت بلى جل٪
الضولت ألازغي بطا ٧اهذ اإلاٗاَضة هاٞظة بحن َاجحن الضولخحن ؤو متى بضؤ هٟاطَا بُجهما".
اهُال٢ا مً َظٍ اإلااصة ٞةن جد ٟٔالضوٖ ٫لى الاجٟاُ٢اث الضولُت بهٟت ٖامت ،ال
ٌؿخضعي ٢بى ٫الضو ٫ألاَغا ٝألازغي لهظا الخد ،ٟٔبال بطا ههذ الاجٟاُ٢ت ٖلى ٚحر
طل٦ ،٪ما ؤهه ال ًازغ ٖلى صزى ٫الا جٟاُ٢ت خحز الىٟاط باليؿبت للضو ٫اإلاخدٟٓت التي
حٗخبر َغٞا ٞحها ،مشلها في طل ٪مشل الضو ٫التي لم جبضي جدٟٓاث.
وبالغظىٕ بلى هو الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة ،ال هجضَا حكترٍ ل٣بى ٫الخدٟٔ
ٖلى بىىصَا مىا٣ٞت الضولت ألاَغا ٝألازغي ،وبهما حكترٍ لصخت الخدٖ ٟٔلحها٦ ،ما
ؾجري في ؤواهه ،ؤن ال ً٩ىن الخد ٟٔمسالٟا إلاىيىٖها وٚغيها ،بدُض جىو اإلااصة 28
ً
٣ٞغة  2مجها ٖلى ؤهه  " :ال ًجىػ ببضاء ؤي جد٩ً ٟٔىن مىاُٞا إلاىيىٕ َظٍ الاجٟاُ٢ت
وٚغيها".
وإلاا ٧ان ألامغ ٦ظل ،٪هدؿاء ٫ما هي ألاَضا ٝاإلاغظىة مً زال ٫الؿماح للضو٫
بالخدٖ ٟٔلى الاج٠اُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت وٖلى َظٍ الكغٖت
بهٟت زانت عٚم ما جىو ٖلُه مً خ٣ى ١ؤؾاؾُت لخُاة اإلاغؤة؟
ل٣ض ٧ان الاٖتراى ٖلى الخدٟٓاث ؤو عًٞها َى اإلابضؤ الكاج٘ في ال٣اهىن الضولي
الٗامٚ ،حر ؤن جُىع َظا ال٣اهىن م٘ مغوع الؼمً ،خىَ ٫ظٍ ال٣اٖضة ٞإنبذ ج٣ىحن
الخدٟٓاث و٢بىلها َى اإلابضؤ الؿاثض.
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وخؿب ٣ٞهاء ال٣اهىن الضوليٞ ،ةن ؤَضا٢ ٝبى ٫الخدٟٓاث ٖضًضة وٍخمشل ؤَمها
في زضمت ألاَضا ٝالٗلُا للمٗاَضاث٣ٞ ،بى ٫جدٟٓاث الضو ٫ظٗل اإلاٗاَضاث الضولُت
ؤ٦ثر مغوهت بدُض ؤنبدذ حكمل ؤ٦بر ٖضص مً الضو ٫زانت في الً٣اًا الٗاإلاُت التي
جسو اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي وقٗىب ألاعى ٦مؿإلت خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ول٣ض بغػث َظٍ ألاَمُت مىظ ؾىت  1945بط اججهذ الضو ٫بلى نُاٚت الخدٟٓاث
لخًمً اقترا ٥الخض ألاصوى الالػم لضزى ٫اإلاٗاَضة خحز الخىُٟظ ٞ .الخدَ ٟٔى الىؾُلت
ال٣اهىهُت الىخُضة التي جٟ٨ل حؿهُل الاهًمام بلى مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضولُت مخٗضصة
ألاَغا ٝباٖخباعَا مٗاَضاث قاعٖت  ،ألن الضو ٫حكٗغ بدغٍت جامت في ازخُاع ألاخ٩ام
والبىىص التي جُبٖ ٤لحها.
وٍغظ٘ الًٟل في َظا الدؿهُل في مجا ٫اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بلى الغؤي
الاؾدكاعي الظي ؤنضعجه مد٨مت الٗض ٫الضولُت بخاعٍش  28ؤًاع  1951خى ٫صخت
الخدٟٓاث اإلاخٗل٣ت باجٟاُ٢ت ٧ 9اهىن ألاو 1948 ٫السانت بم٩اٞدت ظغٍمت اباصة الجيـ
البكغي ،الظي اؾدىض ٖىض الؿماح بةبضاء الخدٟٓاث ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى:
"مغوهت الاجٟاُ٢اث اإلاخٗضصة ألاَغا ،ٝوؾهىلت الُغ ١اإلاخبٗت في ٖ٣ضَا ،وبلى عٚبت
الجمُٗت الٗامت لأل مم اإلاخدضة في بقغا ٥ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً الضوٞ ٫حها " .و٢ض ؤًضث
1
الجمُٗت الٗامت َظا الغؤي بخهىٍتها ٖلُه بخاعٍش ٧ 12اهىن الشاوي .1952
ؤما الهض ٝالشاوي ل٣بى ٫الخدٖ ٟٔلى الاجٟاُ٢اث الضولُت ٞهى عاظ٘ الخترام ْغوٝ
ؤوُٖ٣ضة ألامم والكٗىب اإلاسخلٟتٞ ،الؿماح بةبضاء الخدْ٠اث ٖلى الاجٟاُ٢اث الضولُت
ٌؿاٖض الضوٖ ٫لى ؤلاب٣اء ٖلى مغ٦ؼَا ؤو صوعَا في اإلاجخم٘ الضولي٦ ،ما ًجٗلها في خل
مً الالتزام بما ال ًىاؾبها ،بياٞت بلى ؤن خ ٤الخدٌٗ ٟٔجي جسلهها مً الًٛىَاث
الؿُاؾُت ؤو الا٢خهاصًت مً ؤظل الضزى ٫في مٗاَضة ؤو اجٟاُ٢ت صون عٚبتها.

طل٪
 1مد٨مت الٗض ٫الضولُت ،الغؤي الاؾدكاعي اإلاخٗل ٤بالخدٖ ٟٔلى اجٟاُ٢ت ؤلاباصة الجماُٖت ،ؤهٓغ في :
Slim Laghmani, répertoire élémentaire de jurisprudence internationale, imprimerie officielle de la république tunisienne
Tunis 1993, p 96.
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ؤبٗض مً طل ،٪حؿعى اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان بلى جد ٤ُ٣الٗاإلاُتٞ ،خ٣ضم بٌٗ
الدؿهُالث مً زال ٫الؿماح بالخدٖ ٟٔلحها  .وَظا ما ونلذ بلُه مد٨مت الٗض٫
الضولُت في عؤيها الاؾدكاعي السام بالخدٖ ٟٔلى مٗاَضة جدغٍم اباصة الجيـ البكغي
ؾال ٠الظ٦غ.
وهدُجت لظلٞ ٪ةن ظمُ٘ صو ٫الٗالم الُىم جماعؽ الخدٟٓاث بهضص مسخل٠
الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،إلاا ج٩ىن جل ٪الاجٟاُ٢اث حؿمذ بظل ،٪صون ؤن ًازغ
َظا ال في جىُٟظ اإلاٗاَضاث وال في التزاماث الضو ٫بك٩ل ٖام ،وصوعَا في اإلاجخم٘ الضولي.
ؤما ُٞما ًسو ؤؾباب ٢بى ٫الخدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ٖلى وط ٌ الخدضًضٞ ،هي
ال جسخل ًٖ ٠ألاؾباب التي ط٦غهاَا في ألاٖلى ،بدُض ال ًسٟى ًٖ ؤخض ؤَمُت َظٍ
الاجٟاُ٢ت مً ظهت ،وال ٦مُت وهىُٖت اإلاىايُ٘ الكاث٨ت التي جل٣ي الًىء ٖلحها مً ظهت
ؤزغي.
وٖلُه وهٓغا إلاا لهظٍ الاجٟاُ٢ت مً صوع ؤؾاسخي في خماًت وجغُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة في ٧ل
ؤهذ اء الٗالمٞ ،ةن الؿماح بالخدٖ ٟٔلى بٌٗ بىىصَا ٌؿهل اهًمام الضو ٫بلحها بضال
مً الامخىإ ًٖ الُ٣ام بظل.٪
ومً ظهت ؤزغي ٞةن مدغعي َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى ٖلم جام بإن اإلاىايُ٘ التي جُغ٢ذ
لها ظض خؿاؾت وجمـ بُغٍ٣ت مباقغة باإلاٗخ٣ضاث وباإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت لدكُ٨لت ألامم
واللٖىب ،وؤن ؤٚلبُت ٢ىاهحن صو ٫الٗالم ملُئت باألخ٩ام الخمُحزًت في خ ٤اإلاغؤة.
ومً َظا اإلاىُل ،٤ؾمدذ َظٍ الاجٟاُ٢ت للضو ٫بةبضاء جدٟٓاث ٖلى بٌٗ
ؤخ٩امها التي ال جمـ بمىيىٖها وٚغيها في اهخٓاع حٗضًل ٢ىاهُجها ل٩ي جهبذ مخماقُت
جماما مٗها ومً زم سخب َظٍ الخدٟٓاثَ ،ب٣ا إلاا ظاء في اإلااصة ٣ٞ 28غة  3مجها التي
جىوً " :جىػ سخب الخدٟٓاث في ؤي و٢ذ بخىظُه بقٗاع بهظا اإلاٗجى بلى ألامحن الٗام
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لألمم اإلاخدضة ،الظي ً٣ىم ٖىضثظ بةبال ٙظمُ٘ الضو ٫به
1
اإلاٟٗى ٫اٖخباعا مً جاعٍش جلُ٣ه".

 .وٍهبذ َظا ؤلاقٗاع هاٞظ

وفي َظا اإلاٗجى ًُلب بٖالن ومجهاط ٖمل بُجحن مً الضو ٫ألاَغا ٝفي الكغٖت
الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة بـ "اؾخٗغاى الخدٟٓاث بك٩ل صوعي بهض ٝسخبها؛ وسخب
الخدٟٓاث التي جدىا ٌ٢م٘ مىيىٕ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
2
اإلاغؤة والٛغى مجها ،ؤو التي جخٗاعى بك٩ل آزغ م٘ ٢اهىن اإلاٗاَضاث الضولي".
وبالغظىٕ بلى ٢اهىن اإلاٗاَضاث الضوليٞ ،ةن اإلااصة ٣ٞ 22غة ؤولى مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا
ل٣اهىن اإلاٗاَضاث حؿمذ للضو ٫بسخب جدٟٓاتها في ؤي و٢ذ ٧ان وبضون اقتراٍ لظل٪
3
عيا الضولت التي ٧اهذ ٢ض ٢بلذ بخدٟٓاتها " ما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى زال ٝطل."٪
وبما ؤن اجٟاُ٢ت اإلاغؤة لم جىو ٖلى زال ٝطل ،٪بل بالٗ٨ـ شجٗذ ٖلى سخب
الخدٟٓاث في اإلااصة ٣ٞ 28غة  3ؤٖالٍٞ ،ةن الخدٖ ٟٔلى َظٍ الاجٟاُ٢ت و٦إهه مغخلت
اهخ٣الُت لجإث بلحها ج٣غٍبا ٧ل الضو ٫اإلاىٓمت بلحها في اهخٓاع حٗضًل حكغَٗاتها ومً زم
جصخُذ ويُٗت اإلاغاة.
وفي ألازحر ،ال ًٟىجىا ؤن هظ٦غ بإهه ُٞما ٖضا الجؼاثغ وجىوـ ومهغ التي جدضزذ ًٖ
سخب جدٟٓاتها في اإلاؿخ٣بل ال٣غٍبٞ ،ةن باُ٢ت الضو ٫الٗغبُت ألازغي لم جىضر
مىٟ٢ها مً َظا اإلاىيىٕ.

ً
ٚ 1حر ؤن الخد ٟٔبٗض ٢بى ٫ألاَغا ٝآلازغًٍ له ًهبذ ٖمال اجٟاُ٢ا مما ً٣خطخي ؤن ال ًدضر سخبه ؤي ازغ بال بٗض مىا٣ٞت ا٫صو٫
اإلاخٗا٢ضة  -التي ٢بلخه ٖ -لى َظا السخب ،ومً زم ٞان الىو ٖلى ظىاػ سخبه صون مىا٣ٞت مً ٢بله ًخجاَل ألاؾاؽ الخٗا٢ضي
لٗملُت الخدٟٓاث.
 2ؤهٓغ بٖالن ومجهاط ٖمل بُجحن ،اإلاغظ٘ الؿاب٣ٞ ،٤غة  230خغ( ٝط).
 3جىو اإلااصة ٣ٞ 23غة  4مً اجٟاُ٢ت ُِٞىاً" :جب ؤن ًبضي سر ب الخد ٟٔؤو الاٖتراى ٖلى الخد٦ ٟٔخابت".
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ل٣ض ؤعصها في َظا الٟهل ببغاػ مى ٠٢اإلاجخم٘ الضولي و٦ظا مسخل ٠الىزاث ٤الضولُت
مً جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،مً زال ٫صعاؾت الاٖتراياث التي
نضعث يضَا مً ظهت ،وإلاضي مؿاؾها بمىيىٕ وَض ٝاجٟاُ٢ت اإلاغؤة مً ظهت ؤزغي.
 فلُما ًخص الاكتراطات التي صدزت طد ثدلـات الدوٌ اللستُة ،فللدثىصلىا إلى كدة هحائج وهي:
 .1نضعث َظٍ الاٖتراياث مً ٢بل  16صو ٫ؤعوبُت وهي  :ؤإلااهُا ،الىمؿا،
الضاهمغَ ،٥ىلىضا ،بؾباهُاٞ ،لىضاٍ ،بغٍُاهُاٞ ،غوؿا ،اًغلىضا ،الؿىٍض ،الجروٍج،
البرحٛا ،٫بلجُ٩ا ،اًُالُا ،الُىهان ،وعوماهُا ،باإلياٞت بلى صولت ٚحر ؤعوبُت مخمشلت في
اإلا٨ؿُ٪؛
 .2لم ج ً٨الاٖتراياث اإلاىظهت بلى جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت مىخضة ،بدُض لم
جدٌ الخدٟٓاث الٗغبُت اإلاىهبت ٖلى هٟـ اإلااصة بىٟـ الاٖتراى ٞ .ةطا ؤزضها ٦مشا،٫
جدٟٓاث ٖغبُت مدكابهت بلى خض ٦بحر٧" ،الجؼاثغ واإلاٛغب "" ،مهغ والٗغا" ،" ١ؾىعٍا
والبدغًٍ"" ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ومىعٍخاهُا " ،لىظضها الاٖتراياث اإلاىظهت يض
جدٟٓاتها مسخلٟت ؾىءا مً خُض اإلاًمىن ؤو مً خُض الضو ٫التي ٢امذ باالٖتراى؛
 .3لم ج٣ابل الخدٟٓاث الٗغبُت اإلادكابهت بىٟـ ال٣ضع مً الاَخمام ،بدُض لم
حٗخبر ٧ل اإلاىاص التي جدٟٓذ ٖلحها الضو ٫الٗغبُت مهمت مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغيٞ ،ل٣ض
اٖتريذ بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى جد ٟٔصو ٫مُٗىت ولم حٗترى ٖلى جد ٟٔممازل
بطا نضع مً صو ٫ؤزغي  .مً َىا اؾخيخجىا بإن الاٖتراياث ٧اهذ مىظهت بلى صو ٫مُٗىت
ولِـ بلى جدٟٓاث مدضصة.
 .4لم جَ ً٨ظٍ الاٖتراياث يض ٨ٞغة ؾمى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖلى الاجٟاُ٢ت
وبهما يض ٖمىمُت بٌٗ الخدٟٓاث التي جدُل بلى ؤخ٩امها٦ ،ما ؤن ؾ٩ىث الٗضًض مً
الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى جدٟٓاث مهغ وجىوـ وزانت ألاعصن وا إلاٛغب م٘ ؤنها هي ألازغي
٢ض عبُذ جُبُ ٤بٌٗ مىاص الاجٟاُ٢ت بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ًشحر ٖضة حؿائالث:
َل حٗخبر الضو ٫ألاوعوبُت َظٍ الخدٟٓاث صخُدت ؟ ؤو هي َغٍ٣ت مجها لدصجُ٘
َظٍ الضو ٫في الخىظه بلى خماًت خ٣ى ١اإلاغؤة ،مٗخبرة طل ٪زُىة ظُضة ال ًجب
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اهخ٣اصَا ٖلحها ؟ بطا ٧ان ألامغ ٦ظل ،٪حؿاءلىا إلااطا لم ًل ٤اهًمام اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ومىعٍخاهُا لهظٍ الاجٟاُ٢ت هٟـ الترخُب؟
 .5ل٣ض اج٣ٟذ الضو ٫اإلاٗتريت ٖلى اٖخباع الخدٟٓاث الٗغبُت جدٟٓاث ٖامت
وٚحر مدضصة الىُاٞ ،١بالخالي جمـ بٛغى ومىيىٕ الاجٟاُ٢ت؛
 .6وؤزحرا هدؿاء ًٖ ٫ؤٍ مُت الاٖتراى ٖىضما ال حكترٍ الضو ٫اإلاٗتريت لضزى٫
الاجٟاُ٢ت خحز الخىُٟظ ُٞما بُجها وبحن الضولت اإلاخدٟٓت ،بلٛاء َظا الخد ٟٔؤو مغاظٗخه ؟
 ؤما ُٞما ًسو مى ٠٢الىزاث ٤الضولُت مً الخدٟٓاث الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤةؤو بٗباعة ؤزغي ما مضي مؿاؽ َظٍ الخدٟٓاث بمىيىٕ وٚغى َظٍ الاجٟاُ٢ت٦ ،ما
"اصٖذ" الضو ٫اإلاٗتريتٞ ،ل٣ض جىنلىا بلى الىخاثج الخالُت:
 .1ل٣ض اٖخبرث لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،ومىٓمت الٟٗى الضولُت
الخدٟٓاث الٗغبُت التي ؤخالذ بهٟت ٖامت بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،جدٟٓاث ٖامت وٚحر
مدضصة الىُاٞ ،١بالخالي جمـ بٛغى ومىيىٕ الاجٟاُ٢ت؛
٦ .2ما حٗخبر الخدٟٓاث التي اههبذ ٖلى الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء
اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  ،2ؤو ٚحرَا مً اإلاىاص ألاؾاؾُت لالجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت باإلاؿاواة،
الؾُما اإلااصة  ،16جدٟٓاث ٚحر مكغوٖت و٣ٞا للماصة ٣ٞ 28غة  2مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة؛
 .3وٖلُه ٞةن جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ،م٣غوهت بال٣ىاهحن الٗغبُت واإلاماعؾاث
ال٣اثمت ٖلى الخمُحز ،لها جإزحر مباقغ وؾلبي ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة الٗغبُت و٢ضعتها ٖلى
الخهىٖ ٫لى الٗض ٫ؤو ؤلاههاٞ . ٝخُبَُ ٤ظٍ الخدٟٓاث ٖلى ؤعى الىا ،٘٢ؾُاصي
خخما بلى ب٢امت جمُحز يض اليؿاء بؿبب ظً ؾهم ،وَظا مسالٟا ل٩ل ماظاث به َظٍ
الاجٟاُ٢ت؛
٦ .4ما ؤن َظٍ الخدٟٓاث جب٣ي ٖلى وي٘ اليؿاء ال٣اثم في الضو ٫الٗغبُت " statu
 ،"quoما ص ٘ٞبالضو ٫التي اٖتريذ ٖلى َظٍ الخدٟٓاث ،بلى اٖخباعَا وؾُلت للتهغب مً
بٌٗ الالتزاماثٖ ،لى عؤؾها  :جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وال ٌ٣اء ٖلى الخمُحز يض
اإلاغؤة.
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 .5واهُال٢ا مً ٧ل َظا ٞةن جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٚحر مخُاب٣ت م٘ مىيىٕ
وٚغى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ٞبالخالي ٚحر مؿمىح بها و٣ٞا
للماصة ٣ٞ 28غة  2مجها.
وم٘ َظا لم ً ً٨بىؾ٘ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،بال ؤن جُلب مً الضو٫
ً
ؤن جغ ٘ٞج٣غٍغا بكإن َظٍ
اإلاخدٟٓت ٖلى اجٟاُ٢ت اإلاغؤة ،بما ٞحهم الضو ٫الٗغبُت،
الخدٟٓاث وجٟؿحرَا  ،و٦ظا حصجُ٘ الضو ٫التي اٖتريذ ٖلى الخدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢ت
اإلاغؤة بالُ٣ام بمداصزاث زىاثُت مً ؤظل بًجاص خلى ،٫مً بُجها سخب َظٍ الخدٟٓاث.
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الخاثمة:

ل٣ض ؤعصها مً زال ٫صعاؾت جدٟٓاث الضو ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة،
٦ك ٠مىَ ٠٢ظٍ الضو ٫مً بٌٗ الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الاجٟاُ٢ت٩ٞ ،اهذ
الىدُجت ألاؾاؾُت التي جىنلىا بلحها َى عَ ٌٞظٍ الضو ٫الخُبُ ٤اإلاُل ٤إلابضؤ اإلاؿاواة
بحن الجيؿحن ،وعًٞها ٦ظل ٪لبٌٗ الر ٢ى ١التي ؤ٢غتها َظٍ الاجٟاُ٢ت لليؿاء في مجا٫
ألاخىا ٫الصسهُت ؤو صازل ألاؾغة ،وعبِ طل ٪الغ ٌٞبإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وٖلُه ٞةن خ٣ى ١اإلاغؤة مً خُض اإلابضؤ ٚحر مغٞىيت مً ٢بل الضو ٫الٗغبُت ،وبهما
مغٞىيت مً خُض بصماظها ٧لُا ومً خُض َغٍ٣ت جٟؿحرَا ،زانت وؤن ا ٫صو ٫الٗغبُت
وؤلاؾالمُت حٗخبر بإن ؤلاؾالم في خض طاجه هٓام ٧امل لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ولٖ ً٨ىض الخىؾ٘ في جدٟٓاث ٧ل صولت ٖغبُت ٖلى خضي ،وفي ُُٟ٦ت جُبُ٣ها
لخ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى ؤعايحها ،الخٓىا بان َىا ٥جٟاوث ٦بحر ُٞما بحن َظٍ الضوُٞ ٫ما
ًسو مٗاملتها للمغؤة ،و٦ظل ٪في ما ًسو هٓغتها لها ولضوعَا وم٩اهتها في اإلاجخم٘ وختى
في ألاؾغة.
واهُال٢ا مً َظٍ الىيُٗت ،واؾدىاصا ٦ظلٖ ٪لى مى ٠٢الكغَٗت ؤلاؾالمُت مً
بٌٗ الخ٣ى ١التي جدٟٓذ ٖلحها الضو ٫الٗغبُت ،الؾُما مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن
وم٩اهت اإلاغؤة في ألاؾغة والخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ،جىنلىا بلى الاؾخيخاط بإن خ٣ى١
اإلاغؤة في الضو ٫الٗغبُت هي لألؾ" ٠ضخُت" لالٖخ٣اصاث وللٗاصاث التي جخد٨م في ٧ل
مىُ٣ت مجها ،ألن ؤلاؾالم ٦ما عؤًىا ق٩ل زىعة خُ٣ُ٣ت باليؿبت لخ٣ى ١اإلاغؤة التي اٖترٝ
لها بها ال٣غآن والؿىت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ هغي بإهه مً الًغوعي ؤن ج٣ىم الضو ٫الٗغبُت ببٌٗ ؤلانالخاث
ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي الاهٟغاصي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الجماعي:
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أوال :إلاصالخات التي ًجل أن ثلىم بها ول دولة كستُة كلى خدة
جىُىي ٢ىاهحن بٌٗ الضو ٫الٗغبُت الؾُما السلُجُت والكغ ١ؤوؾُُتٖ ،لى الخمُحز
يض اإلاغؤة في ً٢اًا ال جخٗل ٤بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وٖلى َلُٗتها الضؾاجحر التي ال
جىو نغاخت ٖلى اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن عظاال ووؿاء ،و٦ظل٢ ٪ىاهحن الٗ٣ىباث
والجيؿُت وال٣ىاهحن التي جىٓم ألاخىا ٫الصسهُت.
وفي اإلا٣ابل َىا ٥صوٖ ٫غبُت ؤزغي ،وٖلى عؤؾها الجؼاثغ٢ ،امذ بةنالخاث ظظعٍت
مً ؤظل ؤن جىٞغ ٢ىاهُجها التي جىٓم َظٍ اإلاجاالث خماًت ٗٞالت لليؿاء مً صون ؤي
ٌك٩ل طل ٪زغ٢ا إلاباصت وألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وكلُه هلترح ما ًلي:
 .1ؤن جىو صؾاجحر ٧ل مً ألاعصن ولبىان وؾىعٍا واإلاٛغب وجىوـ وؤلاماعاث ٖلى
اإلاؿاواة بحن الجيؿحن نغاخت ،ل٩ي ً٩ىن لهظا اإلابضؤ ؤؽ اؾا صؾخىعٍا ًًٟي ٖلى
جُبُ٣ه الهٟت ؤلالؼامُت؛
 .2حٗضًل ؤو بلٛاء ال٣ىاهحن وألاهٓمت والٗاصاث واإلاماعؾاث الخالُت التي حك٩ل
ً
جمُحزا يض اإلاغؤة ،وٖلى ؾبُل الخدضًض:
 حٗضًل ٢ىاهحن الٗ٣ىباث التي جدخىي ٖلى مىاص جهى ٙالخمُحز يض اليؿاء،٧الؿماح بى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت ال٣اهىن ًت ٖلى مغج٨ب ظغٍمت الاٚخهاب بطا اعجطخى
الؼواط مً ضخُخه ،ؤو بجاخت اؾخٗما ٫الغؤٞت م٘ مغج٨بي ما ٌُؿمى بجغاثم "الكغ ،"ٝؤو
ُ
حٗا٢ب اإلاغؤة الؼاهُت بًٗ٣ٖ ٠ىبت الغظل الؼاوي...
 حٗضًل ال٣ىاهحن التي جىٓم اإلاجا ٫الؿُاسخي٣٦ ،ىاهحن الاهخساباث ؤو ألاخؼابالؿُاؾُت ؤو ما بلى طل ،٪بدُض جهبذ حٗتر ٝنغاخت لليؿاء بالخ ٤في الاهخساب وفي
الترشر وفي قٛل مىانب ٖامت في الضولت.
 حٗضًل ٢ىاهحن الجيؿُت بدُض جهبذ حؿمذ لليؿاء اللىاحي ًتزوظً م٘ ؤظاهببى٣ل ظيؿتهً بلى ؤَٟالهً مً صون قغٍ ؤو ُ٢ض.
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 حٗضًل ٢ىاهحن ألاخىا ٫الصسهُت بدُض جهبذ جًمً لليؿاء خم اًت ؤًٞلصازل ألاؾغة ،مً زال ٫التر٦حز ٖلى عيا اإلاغؤة والغظل ٦غ ً٦ؤؾاسخي إلجمام ٖ٣ض
الؼواط ،بٖاصة جىُٓم حٗضص الؼوظاث والُال ١والخًاهت بُُٟ٨ت ال جٓلم ٞحها اإلاغؤة
وج٩ىن ٖغيت لخمُحز.
ولٗل الخٗضًل الظي ؤصزله اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ٢اهىن ألاؾغة َى ؤ٦بر صلُل ٖلى
بم٪اهُت جُبُ ٤ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت في ألامىع اإلاخٗل٣ت باألخىا ٫الصسهُت مً صون
ب٢امت جمُحز يض اليؿاء.
 .3وي٘ بغامج جىُٖت لخُٛحر الىٓغة بلى اليؿاء مىظهت بلى ٧اٞت ٞئاث اإلاجخم٘،
واجساط ؤلاظغاءاث الالػمت مً ؤظل حُٛحر الخهغٞاث والاٖخ٣اصاث اإلابيُت ٖلى اٖخباعاث
جمًحز بحن الجيؿحن ،الؾُما ًٖ صوع ومؿاولُاث الغظا ٫واليؿاء مً زال ٫ؤوال البرامج
اإلاضعؾُت ؤو التربىٍت وًٖ َغٍ ٤وؾاثل ؤلاٖالم.
جاهُا :إلاصالخات التي ًجل أن ثلىم بها الدوٌ اللستُة ملا
ل٣ض عبُذ ٧ل الضو ٫الٗغبُت جدٟٓاتها بإخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؾىاء نغاخت ؤو
يمىُا وم٘ َظا لم ج ً٨جدٟٓاتها مىخضة ،بل ٧اهذ في ٦شحر مً الخاالث مخىاً٢ت.
وفي اإلا٣ابل لم ج ً٨اٖتراياث الضو ٫ألاوعوبُت واإلا٨ؿُٖ ٪لى َظٍ الخدٟٓاث وال
مى ٠٢لجىت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،يض ؤلاخالت بلى ؤخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت وبهما يض ٖمىمُت َظٍ الخدٟٓاث وٖضم ويىخها.
وكلُه هلترح ما ًلي:
ً .1جب ؤن ج٨ٟغ الضو ٫الٗغبُت في َغٍ٣ت ؤو في آلُت حؿمذ لها ؾىاء في بَاع
مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي ؤو في بَاع ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،بضعاؾت الاجٟاُ٢اث الضولُت
٢بل الاهًمام بلحها ،ل٩ي جىخض مىاٟ٢ها وجهل بلى بظمإ خى ٫مسالٟت ماصة ؤو ختى
٣ٞغة مُٗىت مجها ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت؛
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ٖ .2لى الضو ٫ؤلاؾالمُت ؤن جىخض وجُىع هٓغتها لً٣اًا اإلاغؤة صازل ألاؾغة وفي
اإلاجخم٘ مً زال ٫الاظتهاص ،وال ًجب ؤن ًىٓغ بلى َظا ٖلى ؤهه جسل ًٖ الُ٣م ؤلاؾالمُت
بل بالٗ٨ـَ ،ى جُىٍغ لهظٍ الُ٣م ل٩ي جخالءم م٘ مٟهىم الضولت الٗهغٍت واإلاىاَىت.
 .3ل٩ي حؿخُُ٘ الضو ٫الٗغبُت اإلاُالبت بإن ٌٗتر ٝلها بخمحزَا وزهىنُتها
الضًيُت والش٣اُٞت وؤن ٌؿمذ لها بٞغى مىاٟ٢ها واإلاؿاَمت في بىاء هٓغة ٖاإلاُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان مً صون ؤي زًىٕٖ ،لحها ؤن حٗمل٦ ،مغخلت ؤولىٖ ،لى بوكاء هٓام ٖغري
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ولً ً٩ىن طل ٪مم٨ىا بال مً زال ٫ب٢غاع اإلاُشا ١الٗغري لخ٣ى١
ؤلاوؿان ل٩ي ًضزل خحز الخىُٟظ ،وجلتزم ب٩ل الاجٟاُ٢اث وؤلاٖالهاث الهاصعة ًٖ ظامٗت
الضو ٫الٗغبُت ؤو مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي.
 .4ومً ظهت ؤزغي هغي بإهه ال ًم ً٨ؤن جخدٖ ٤٣اإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان بال ًٖ
َغً ٤ؤلاؾهام الٟٗلي والٟٗا ٫لجمُ٘ الش٣اٞاث لخدضًض مًمىن الُ٣م اإلاكتر٦ت
لإلوؿاهُت بدُض ػٍاصة مكاع٦ت الضو ٫الٗغبُت في ؤٖما ٫ألامم اإلاخدضة ٌُٗي صٗٞا َاثال
لالٖترا ٝولالخترام الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ٞالُاب٘ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلُه ؤن ًإزظ باالٖخباع الخمحز الش ٤افي والضًجي ل٩ل
الضو ٫والخًاعاث ألن السهىنُت ؤمغ وا٢عي ال ًم ً٨ججاَلها واخترام زهىنُاث
"آلازغ" بسهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مً قإهه ؤن:
 ًاصي بلى حٗمُ ٤الخٟاَم واإلاىصة والخأل ٠بحن ألاٞغاص والجماٖاث والكٗىب؛ ًمى٘ ال٨غاَُت والخ٣ض والٗى ٠وٖضم الدؿامذ والاػصعاء بحن الك٘اإلاجخم٘ الضولي والضازلي؛

وب وؤٞغاص

 ًؼٍض مً الاخترام اإلاخباص ٫بحن مسخل ٠الش٣اٞاث وألاصًان؛ ًثري اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ،و٦ظل ٪الٟهم اإلاخباص ٫لهظٍالخ٣ى ١والخغٍاثٞ ،الخمحز الش٣افي والضًجي لِـ ٖامال مٗى٢ا للخأل ٠بحن ألامم
والكٗىب ،بل ـ بالٗ٨ـ ـ َى ٖامل مً ٖىامل ؤلازغاء اإلاخباص ٫والخٟاٖل اإلاكتر ٥للخُاة
الش٣اُٞت الضولُت وللٗال٢اث بحن الضو ٫والكٗىب.
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وفي ألازحر هىص ؤن وكحر ب٩ل ؤؾ ٠بلى الىٓغة الؿلبُت التي ًىٓغ بها الٛغب بلى
الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُتٟٞ ،ي خحن ٌٗتر ٝالٗغب بلى صعظت اإلابالٛت بما ٢ضمخه
الخًاعة الٛغبُت لهم مً ٖلم وؤ٩ٞاع وهٓغٍاث ً ...ى٨غ باإلا٣ابل الٛغبُىن جإزحر الخًاعة
الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٖلحهم ،بل ًداولىن بلٛاء َظٍ الخًاعة بإ٦ملها وجهىٍغَا ٖلى ؤ٢صخى
ما ًم ً٨مً الؿلبُت.
ٞالهىعة اإلاغؾىمت للٗغب ؤو للمؿلمحن في الٗالم هي نىعة الٗى ،٠وؤلاعَاب
والخش ل ٠واهتها ٥الخغٍاث الٗامت و٢م٘ اإلاغؤة ومٗاصاة الخ٣ضم وتهضًض الخًاعة
ؤلاوؿاهُت ،طل ٪ؤن الضو ٫الٗٓمى الُىم مدؿلخت بؿالح الٗىإلات ،جداو ٫الهُمىت
والدؿلِ ٖلى الٗالم وجىمُُه خؿب مؼاظها مٗخبرة بإن مً لىاػم َُمىتها عؾم َظٍ
الهىعة اإلاكىَت للمؿلمحن لِك٩ل طل ٪مبرعا لخجِل الٗالم إلاىاظهت ؤٖضاء الخًاعة
والخ٣ضم والخىمُت وخ٣ى ١ؤلاوؿان  ...بال ؤهه ًجب الاٖترا٦ ٝظل ٪بإن ألازُاء والشٛغاث
التي ج٣ىم ٖلحها ؤهٓمخىا الؿُاؾُت وختى ال٣اهىهُت ٢ض ؾٗاصتهم ٦شحرا ٖلى جد ٤ُ٣طل.٪
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املالخم
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ملحم زكم (:)1
املىاد املحدلف كليها مً كجل الدوٌ اللستُة
الجصائس
مصس
الجماَير
اللُحُة
املغسا
ثىوع

املادة 2
٧لها
٧لها
جُب ٤في
بَاع
الكغَٗت
٧لها
بٖالن
ٖام

املادة 7

املادة 9
٣ٞغة 2
٣ٞغة 2

املادة 15
٣ٞغة 4

املادة 16
٧لها
٧لها
٣ٞغة 1
(ط/ح)

٣ٞغة 2

٣ٞغة 4
٣ٞغة 4

٧لها
٣ٞغة 1
(ط/ح/ص/ػ)

مىزٍحاهُا
اللساق

٧لها

٣ٞغة
(و/ي)

زدن

٣ٞغة 2

لجىان

٣ٞغة 2

٣ٞغة 4

٧لها
الجدسًٍ

الىىٍت
م.ق.
الظلىدًة

جُب ٤في
خضوص
الكغَٗت
٣ٞغة 1

٣ٞغة 2
٣ٞغة 2

٧ل ما زال٠
الضؾخىع
٧ل ما زال٠
الكغَٗت

٧لها

طىزٍا

٣ٞغة 2

كام

٣ٞغة 4

٣ٞغة 1
(ط/ح/ػ)
٣ٞغة
(1ط/ح/ص/ػ)
٣ٞغة
(1ط/ح/ص/ػ)
وال٣ٟغة 2
٧لها

٣ٞغة ( 1ص)
٧ل ما زال٠
الكغَٗت

330

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

331

د .طسوز ػالبي املل  -خلىق املسأة في الدوٌ اللستُة خالٌ إصالخات 2008 - 2000

ملحم زكم ()3
حاملة الدوٌ اللستُة الدوزة 11
ملسو ًٖ ال٣غاع ع٢م  5819الهاصع بخاعٍش  17ؾبخمبر/ؤًلى1998 ٫

ًً٘ ال٣غاع ع٢م  5819الهاصع ًٖ مجلـ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت السُىٍ
الاؾترقاصًت في مجا ٫وي٘ مٗاًحر لٗاإلاُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،جإزظ في الاٖخباع الازخالٞاث
الضًيُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت ل٩اٞت الكٗىب وؤزغ طل ٪في الدكغَٗاث الٗغبُت ،واإلاخمشلت
في:
 الخمؿ ٪بالسهىنُاث الضًيُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي حك٩ل مىعوزاثوعواٞض حؿهم في بزغاء اإلاٟاَُم الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان؛
 ألازظ بد٣ى ١ؤلاوؿان بمٟهىمها الكامل والٗاص ٫ومً ٧ل ظىاهبها اإلاضهُتوالؿُاؾُت و٦ظل ٪الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت؛
 الخمؿ ٪بالؿماث السهىنُت والُ٣م ألانُلت في ٧ل مجخم٘ ال ٌٗجي الاٚترابالخًاعي ؤو الاوٛالٖ ١لى الظاث؛
 ٖضم اؾخسضام خ٣ى ١ؤلاوؿان طعَٗت للخضزل في الكئىن الضازلُت للضو٫والاهخ٣ام مً ؾُاصتها الىَىُت؛
 يغوعة التزام اإلاجخم٘ الضولي بدىاو ٫مؿالت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى هدى ً٣ىم ٖلىاإلاىيىُٖت وَكمل ٧اٞت الضو ٫صون اهخ٣اثُت وال جمُحز؛
 حٗمُ ٤الهلت وجد ٤ُ٣الخىاػن بحن خ٣ى ١ؤلاوؿان الٟغصًت وبحن خ٣ى١الجماٖت التي ًيخمي بلحها وخ٣ه في بِئت هُٟٓت وصخُت؛
 الاجٟاٖ ١لى مٟاَُم ٖغبُت مىخضة لخ٣ى ١ؤلاوؿان مؿخىخاة مً الُ٣مؤلاوؿاهُت الغُٗٞت للكغَٗت ؤلاؾالمُت؛
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الخإُ٦ض ٖلى خغٍت الغؤي ،وهبظ الخُغ ٝوؤلاعَاب؛الخإُ٦ض ٖلى خ ٤ا لكٗىب في الىًا ٫إلا٣اومت الاخخال ٫ب٩اٞت ؤق٩اله ونىعٍ،وٖضم اٖخباع َظا الىًا ٫ظغٍمت بعَابُت؛
ٖضم بؾاءة اؾخسضام خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر بما ًمـ ؾُاصة الضو ٫الٗغبُت؛الخإُ٦ض ٖلى ٖضم ؤلازال ٫بااللتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في مُشا ١ألامم اإلاخدضة،ومباصت ال٣اهىن الضولي ،م٘ ٖض م الخٗؿ ٠في اؾخسضام جضابحر جاصي بلى اهتها ٥خ٣ى١
ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت؛
ألاؾغة هي ؤؾاؽ بىاء اإلاجخم٘ ،واإلاغؤة مؿاوٍت للغظل في ال٨غامت ؤلاوؿاهُت؛خ ٤الكٗىب في اؾخسضام زغواتها الىَىُت للخىمُت بمٟهىمها الكامل؛اخخٟاّ الضو ٫بد٣ها في ببضاء جدٟٓاث ٖلى الٗهىص واإلاىازُ ٤والاجٟا٢اث الضولُتالتي جىًم بلحها باٖخباع طل ٪خ٣ا ؾُاصًا لها.
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كائمة املساحـم:
 اللسآن الىسٍم. - Iباللغة اللستُة:
أوال  -الىحل:
 .1ببغاَُم مدمض الٗىاوي ،اإلاباصت التي جد٨م جىُٟظ اجٟاُ٢اث خ٣ى١
ؤلاوؿان في
مهغ ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في مهغن مضاوالث اإلالخ٣ى ال٨ٟغي ألاو٫
 9 -8صٌؿمبر/
٧اهىن ؤو ،1988 ٫اإلاىٓمت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغري ٍ ،1
ال٣اَغة .1990
 .2ابً ٦شحر ،جٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم ،صاع اإلاٗغٞت ،الجؼء ألاو ،٫بحروث لبىان .1938
 .3ؤخمض مؿلماوي ،خ٣ى  ١ؤلاوؿان في لُبُا خضوص الخُٛحر ،صعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان،
ع٢م  ،1مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ال٣اَغة .1999
 .4الُاَغ خضاص ،امغؤجىا في الكغَٗت واإلاجخم٘ ،نامض لليكغ والخىػَ٘ ،جىوـ ماعؽ
.1998
 .5العجالوي مىحرٖ ،ب٣غٍت ؤلاؾالم في ؤنى ٫الخ٨م ،صاع ال٨خاب الجضًض 2 ٍ ،بحروث
.1965
 .6حٛاصًغ بًُىن ،اإلاغؤة والخُاة الاظخماُٖت في ؤلاؾالم ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت
واليكغ ،بحروث .1985
 .7صاُٞض ٞىعؾاًض ،خ٣ى ١ؤلاوؿان والؿُاؾت الضولُت ،جغظمت مدمض مهُٟى
ٚىُم ،الجمُٗت اإلاهغٍت ليكغ اإلاٗغٞت والش٣اٞت الٗاإلاُت ،ال٣اَغة الُبٗت الٗغبُت
ألاو٫ي.1993،
 .8ػَٗىع ٖلحن الخدلُل الىٟسخي للظاث الٗغبُت ،صاع الُلُٗت بحروث .1977
ٖ .9بض ال٨غٍم ػٍضان ،اإلاٟهل في ؤخ٩ام اإلاغؤة ،ماؾؿت الغؾالت ،الُبٗت ألاولى،
الجؼء  ،9-1بحروث .1993
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ٖ .10مغ بؾماُٖل ؾٗض هللا ،مضزل في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،صًىان
اإلاُبىٖاث الجامُٗت ٍ ،2الجؼاثغ .1993
ٖ .11مغ نضو ،١صعاؾت في مهاصع خ٣ى ١ؤلاوؿان ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
الجؼاثغ خؼٍغانً/ىهُى .1995
ٞ .12اجذ ؾمُذ ٖؼام ،يماهاث الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في الضؾاجحر الٗغبُت ،صعاؾت
م٣اعهت ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان.1995 ،
 .13مدمض ؤبى ػَغة ،الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم ،صاع ال٨ٟغ الٗغري ،ال٣اَغة.
 .14مدمض الهاصُٟٟٖ ١ي ،ؤلاؾالم والٗال٢اث الضولُت ،صاع الغاثض الٗغري ،بحروث
لبىان.1986 ،
 .15مدمض ؤمحن اإلاُضاوي ،جغظماث في الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مغ٦ؼ اإلاٗلىماث
والخإَُل لخ٣ى ١ؤلاوؿان.2000 ،
 .16مدمض عؤٞذ ٖشمان ،الخ٣ى ١والىاظباث والٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم ،صاع الًُاء،
.1991
 .17مدمض ؾُٗض عمًان البىَي ،اإلاغؤة بحن َُٛان الىٓام الٛغري ولُاث ٠الدكغَ٘
الغباوي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك.1996 ،٤
 .18مدمض ٖابض الجباعي ،الضًم٣غاَُت وخ٣ى ١ؤلاوؿانً٢ ،اًا ال٨ٟغ الٗغري ،ؾلؿلت
الش٣اٞت ال٣ىمُت ع٢م  ،26مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.
 .19مدمض ٖبض اإلاىٗم زٟاجى ،ؤلاؾالم وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٨خبت الساهجى ،الُبٗت
ألاولى ،مهغ.1951 ،
 .20مدمض ٖلي الهاقمي ،شسهُت اإلاغؤة اإلاؿلمت ٦ما ًهىٚها ؤلاؾالم في ال٨خاب
والؿىت ،صاع اليكغ ؤلاؾالمُت ،الُبٗت الؿاصؾت ،بحروث لبىان .2003
 .21مدمض ٖماعة ،ؤلاؾالم وخ٣ى ١ؤلاوؿان  :يغوعاث ال خ٣ى ،١ؾلؿت ٖالم اإلاٗغٞت
ع٢م  ،89مُاب٘ الغؾالت ،ال٩ىٍذ.1985 ،
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 .22مدمىص خمضي ػ٢ؼو ،١ؤلاؾالم وً٢اًا اإلاغؤة ،عابُت الجامٗاث ؤلاؾالمُت ،ؤلاؾالم
وخ٣ى ١اإلاغؤة ،ؾلؿلت ٨ٞغ اإلاىاظهت ( )12بةقغا ٝص  .ظٟٗغ ٖبض الؿالم ،الُبٗت
ألاولى .2004
 .23مىالي ملُاوي بٛضاصي ،خ٣ى ١اإلاغؤة في الكغَٗت ؤلاؾالمُت٢ ،هغ ال٨خاب ،البلُضة،
الجؼاثغ .1997
 .24هاصع ٞغظاوي ،هدى مُشاٖ ١غري لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاٗهض الٗغري لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
جىوـ .1990
 .25ههغ خامض ؤبى ػٍض ،نالح الضًً الجىعشخي ،البا٢غ الٗ : ٠ُٟالخ٢ ٤ضًم ،وزاث٤
خ٤و ١ؤلاوؿان في الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان،
ال٣اَغة.2000 ،
َُ .26شم مىإ ،ؤلاؾالم وخ٣ى ١اإلاغؤة ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مباصعاث
٨ٞغٍت ع٢م  ،17ال٣اَغة .2001
ٌ .27ؿغي مدمض ؤعقض ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في يىء الخضًض الىبىي٦ ،خاب ألامت ،ؾلؿل ة
صوعٍت جهضع ٧ل قهغًٍ ًٖ وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُتُ٢ ،غ ،الٗضص ،114
الؿىت الؿاصؾت والٗكغون.2006 ،
جاهُا -السطائل والجدىث:
 .1بً ٞغٍدت َُام ،خ٣ى ١ؤلاوؿان في الضو ٫الٗغبُت ،بحن الخٗبحر الظاحي والاؾخجابت
للىا ٘٢الضولي ،بدض ماظؿخحر ،مٗهض الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت ،ظامٗت
الجؼاثغ .1996 / 1995
 .2ظضي ٖبض ال٣اصع ،خغٍت مماعؾت الخ٣ى ١الؿُاؾُت في الىٓام ؤلاؾالمي ،بدض
ماظؿخحر ،ظامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم ؤلاؾالمُت٢ ،ؿىُُىت .1999
 .3مدمض ٞغاؽ َُشم الؿٗىصي ،اإلاغؤة بحن الٟؿ ٤وؤلاًمان ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،
بةقغا ٝألاؾخاط الض٦خىع مهُٟى ؾُٗض السً ،ظامٗت الجىان٧ ،لُت آلاصاب
والٗلىم ؤلاوؿاهُت٢ ،ؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُتَ ،غابلـ لبىان ،هِؿان/ابغٍل .2005
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 .4مدمض هانغ بى ٚؼالت  :الخىاػٕ بحن اإلاٗاَضة الشىاثُت وال٣اهىن في اإلاجا ٫الضازلي في
يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗام ،عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم ؤلاصاعٍت،
الجؼاثغ .1996
 .5ؾغوع َالـبي ،خماًت خ٣ى ١اإلاغؤة في الدكغَٗاث الجؼاثغٍت م٣اعهت م٘ اجٟاُ٢اث
خ٣ى ١ؤلاوؿان – الٓغو ٝالٗاصًت -بدض ماظؿخحر ٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
الجؼاثغ ،هىٞمبر/حكغًٍ زاوي .2000

جالثا -امللاالت:
 .1ؤخمض ؤبى الىٞا ،مؿاثل ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضولُت في ؤخ٩ام الً٣اء
اإلاهغي ،اإلاجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن الضولي.1997 ،
 .2ؤخمض اإلاسؼهجي ،خ٣ى ١اإلاغؤة في اإلاؿاو اة واإلاحرار ،ؤٚؿُـ /آب : ًٖ ،2004
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
 .3بىظمٗت ظميَ :ل خ٣ى ١اإلاغؤة مهًىمت في الدكغَ٘ ؤلاؾالمي؟ ًٖ قب٨ت ؤلاهترهِذ :
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
 .4بىػٍض لؼَاعي  :حٗضًل  28هىٞمبر 1996وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بصاعة ،مجلت اإلاضعؾت
الىَىُت لإلصاعة ،اإلاجلض  ،7الٗضص .1997 – 1
 .5خُٟٓت ق٣حر الاجٟاُ٢اث الضولُت وخ٣ى ١اإلاغؤة في الٗالم الٗغري ،ؤمان ،اإلاغ٦ؼ
الٗغري للمهاصع واإلاٗلىماث خى ٫الٗى ٠يض اإلاغؤة ً 17ىلُى/جمىػ.2003 ،
 .6عيىان الؿُض  :خ٣ى ١ؤلاوؿان وال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ،مجلت الٗغري الٗضص 448
ماعؽ .1996
 .7ؾغوع َالبـي ،الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت لليؿاء بحن الكغاج٘ الىيُٗت وؤلاؾالم،
مج لت الجىان للبدض الٗلمي الىه ٠ؾىىٍت ،الؿىت ألاولى الٗضص الخجغٍبيَ ،غابلـ
لبىان ؤًلى/٫ؾبخمبر .2005
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 .8ؾغوع َالبـي ،الخدٟٓاث ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،م٣ا ٫وكغ في Le " :
 "courrier du GERIعؾالت ٢ؿم الضعاؾاث والبدىر في ؤلاؾالمُاث ،الخاب٘ لجامٗت
ماع ٥بلى ،٥ؾتراؾبىعٞ ،ٙغوؿا ؤًلى/٫ؾبخمبر .2004
 .9ؾىاء ؾُض زلُل الىيُٗت ال٣اهىهُت لالجٟاُ٢اث الضولُت وؤلا٢لُمُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
باليؿبت للضؾخىع وال٣ىاهحن اإلاهغٍت ألازغيhttp://www.ladis.com/ ،
 .10ق ٤ُٟاإلاهغي خ٣ى ١اإلاغؤة  :بق٩االث اإلاٟاَُم واإلاماعؾتً ،ىهُى  /خؼٍغان ،2004
ًٖhttp://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php :
ٞ .11غٍضة ٚالم بؾماُٖل ،ألاَضا ٝؤلاهماثُت لأللُٟت وحٗؼٍؼ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن
وجم٨حن اإلاغؤةً 8 ،ىلُى /ؤًلى ًٖ ،2004 ٫قب٨ت الاهترهذ http:// :
www.un.org/arabic/
 .12مدمض الخىٟي ًُ٢ت اإلاغؤة ًُ٢ت ؤلاوؿان ،ؤ٦خىبغ  /حكغًٍ ؤو: ًٖ ،2004 ٫
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
 .13مدمض الـًض ؾُٗض ،هدى عئٍت بؾتراججُت ظضًضة للخغ٦ت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان،
مجلت ؾىاؾُت ،الٗضص الؿاب٘ والشامً ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان
ؤًاع٧/اهىن زاوي .1996
 .14مؿٗىص ٖ٩ى ،الٓلم ال٣اهىوي للمغؤة في الضو ٫الٗغبُت هىٞمبر /حكغًٍ زاوي 2004
ًٖhttp://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php :
 .15مىٓمت الٟٗى الضولُت ،جدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اإلاغؤة :ج٣ىٌٍ خماًت اإلاغؤة مً الٗى ٠في الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغي ُ٢اًٖ ،
قب٨ت ؤلاهترهِذhttp://www.amnesty-arabic.org ،
 .16مىٓمت الٟٗى الضولُت ،خغمان اإلاغؤة الؿٗىصًت مً خ٣ها في الخهىٍذ ًٖ ،قب٨ت
ؤلاهترهِذhttp://www.amnesty-arabic.org ،
 :اإلاغؤة حؿخد ٤الاخترام
 .17مًْمت الٟٗى الضولُت ،صو ٫مجلـ الخٗاون السلُجي
وال٨غامت  11ماًى/ؤًاع http://www.amnesty-arabic.org :ًٖ ،2005
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 .18مىٓمت الٟٗى الضولُت ،جدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض
اإلاغؤة :ث٢ىٌٍ خماًت اإلاغؤة مً الٗى ٠في الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا
http://www.ara.amnesty.org
 .19مىٓمت َُىمان عاًدـ ووحل ،الىًا ٫مً ؤظل الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت للمغؤة:2003 ،
http://www.hrw.org/arabic/info
 .20هجىي مجضي مجاَض َل حؿاوث خ٣ى ١اإلاغؤة بالغظل في مجخمٗاجىا الكغُ٢ت؟
:
ًٖ ،2004
ؤٚؿُـ/آب
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
 .21هىع الضًً بً مال٦ ٪غشخي ،اإلاغؤة اإلاٛغبُت بحن الخ٩ىمت والٗلماءً 29 ،ىلُى /جمىػ
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php :ًٖ ،2004
زاةلا -ميشىزات مم املحددة:
 .1اإلاالخٓاث السخامُت للجىت الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،ال٩ىٍذ
ً 7 ،UN Doc. E/C.12/1/Add.98ىهُى/خؼٍغان .2004

:

 .2لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخٗلُ٣اث السخامُت  :ال٩ىٍذUN Doc. :
.CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1
 .3الخىنُت الٗامت ع٢م  25الهاصعة ًٖ لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة،
ال٣ٟغة  1مً اإلااصة ( 4الخضابحر السانت اإلاا٢خت)ً ،ىاًغ٧/اهىن الشاوي .2004
 .4عص صولت ُ٢غ ٖلى الاؾخبُان اإلاىظه بلى الخ٩ىماث خى ٫جىُٟظ مجهاط ٖمل بُجحن
( )1995وهدُجت الضوعة الاؾخصىاثُت الشالشت و الٗكغًٍ للجمُٗت الٗامت (،)2000
اإلاجلـ ألاٖلى لكئىن ألاؾغة :2004
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAREnglish.pdf
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 .5ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤة ،اإلاماعؾاث الش٣اُٞت في الٗاثلت التي
ً 31ىاًغ٧/اهىن الشاوي UN Doc/ :2002
جدؿم بالٗى ٠يض اإلاغؤة،
E/CN.4/2002/83
 .6لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت  ،25ؤلاظغاءاث الاؾخصىاثُت
اإلاا٢خت.
 .7حٗلُ ٤اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى الخ ٤عٍغًٍ ألاو ٫والشاوي
اإلا٣ضمحن مً ألاعصن ) (CEDAW/C/JOR/1و ) (CEDAW/C/JOR/2في ظلؿاتها
 448و  449و  456اإلاٗ٣ىصة في  20و ً 26ىاًغ٧ /اهىن الشاوي .2000
 .8اإلاٟىيُت الٗلُا لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الظ٦غي ألاعرٗحن إلاىٓمت ألامم
اإلاخدضة ،ع٢م  1997 ،1ـ .1998
 .9اللجًة اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الضوعي الغاب٘ للمٛغب و٣ٞا للماصة 40
مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت، CCPR/C/115/add.1 ،
 15ؤ٦خىبغ/حكغًٍ ؤو.1997 ٫
 .10الخ٣غٍغ ألاولي لألعصن ؤمام اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة،
( 10 ،)CEDAW/C/JOR/1هىٞمبر/حكغًٍ زاوي .1997
 .11لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخدٟٓاث ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،ج٣غٍغ ألماهت الؿغ،UN Doc. CEDAW/C/1997/4 ،
 12هىٞمبر/حكغًٍ الشاوي .1996
 .12ج٣غٍغ اإلا٣غع السام اإلاٗجي بالٗى ٠يض اإلاغؤة6 ،UN Doc. E/CN.4/1996/53 ،
ٞبراًغ/قباٍ .1996
 .13الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ال٣غاع ع٢م ٖ 77/51ام .1996
 .14مجمىٖت الخٗلُ٣اث الٗامت والخىنُاث الٗامت التي اٖخمضتها الهُئاث اإلاكغٞت
ٖلى جىُٟظ اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان.HRI\GEN\1\Rev.7 .UN Doc ،
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 .15اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت  ،23اإلااصة 7
(الخُاة والؿُاؾُت والٗامت).
 .16اللجىت اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت  ،21اإلاؿاواة في
الؼواط والٗال٢اث الٗاثلُت (الضوعة الشالشت ٖكغة.)1994 ،
 .17لجىت الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،الخىنُت الٗامت ع٢م  ،19الٗى ٠يض اإلاغؤة
(الضوعة الخاصًت ٖكغة.1992 ،
 .18ؤلاٖالن السام باقغاب الكباب مشل الؿالم والٟهم والاخترام اإلاخباص ٫بحن
الكٗىب ،والظي جبيخه الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ٖام  ،1965ب٣غاعَا ع٢م
37ـ.2
 .19بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت
الخُاة الٗامت.

 :اإلاغؤة في

 .20بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
ألاعصن.
 .21بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
ؤلاماعاث.
 .22بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
البدغًٍ.
 .23بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
جىوـ.
 .24بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
الؿٗىصًت.
 .25بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
ؾىعٍا.
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 .26بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بص اعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
ُٖمان.
 .27بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
ُ٢غ.
 .28بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ٨م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
ال٩ىٍذ.
 .29بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،بغهامج بصاعة الخ ٪م في الضو ٫الٗغبُت ،مىظؼ ًٖ
لبىان.
خامظا -ميشىزات املسصد الىػني لحلىق إلاوظان:
اإلاغنض الىَجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،زام بُِٟىا ،مً  14بلى 24ظىان ،1993مجلت
خ٣ى ١ؤلاوؿان ع٢م  4الجؼاثغ ،ؾبخمبر.1993
طادطا – ميشىزات الجملُات اليظائُة:
الجمُٗت اللبىاهُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان في لبىان ،بحروث .1992
طاةلا-الملحلُات:
 .1ص .ؤخمض ؤبى الىٞاء ،الخماًت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في بَاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة
والى٧االث الضولُت اإلاخسههت ،مجمىٖت مدايغاث ؤلُ٣ذ في اإلاٗهض الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان زال ٫الضوعة ع٢م  36والتي هٓمها اإلاٗهض في مضًىت ؾتراؾبىعط ـ ٞغوؿا
زال ٫قهغ ًىلُى /جمىػ .2005
 .2اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاٖلى ملخ٣ى صولي في ً٢اًا اإلاغؤة وؤلاؾالم بحن اإلاباصت ؤلاؾالمُت
ومٗالجت ال٣ىاهحن الىيُٗت ،الجؼاثغ  13-11ؤ٦خىبغ .1999
الضولُت
 .3اإلاجلـ اليؿاجي اللبىاوي ،اإلاغؤة في ال٣ىاهحن الٗغبُت في يىء الاجٟاُ٢اث
الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة ،صعاؾاث وجىنُاث الخل٣ت الضعاؾُت اإلاىٗ٣ضة في بحروث
ما بحن  27و 31ؤًاع /ماًى  ،1974الُبٗت ألاولى ،بحروث ؤًاع /ماًى .1975
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 .4مدمض ؤمحن اإلاُضاوي ،الىٓام ألاوعوري لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاٗهض الضولي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ،ؾتراؾبىعٞ ٙغوؿا ًىلُى/جمىػ .1999
 .5ؾغوع َالبـي " ،جُبُ٣اث الالتزام بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء في الضو٫
الٗغبُت" ،مضازلت ؤلُ٣ذ في اإلااجمغ الؿىىي ألاو ٫إلاغ٦ؼ صعاؾاث وبدىر خ٣ى١
ؤلاوؿان بجامٗت ؤؾُىٍ ،جدذ ٖىىان  :خ٣ى ١ؤلاوؿان في ألاهٓمت الضؾخىعٍت
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مضازلت ؤلُ٣ذ في اإلالخ٣ى الٗلمي الضولي خى ٫الضًم٣غاَُاث الهاٖضة ٖىامل
الخٗثر ويغوعة ؤلانالح ،الظي هٓمخه ٧لُت الخ٣ى ١والٗلىم الا٢خهاصًت ٢ /ؿم
الٗلىم السخي اؾُت بجامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت  23و 24هىٞمبر /حكغًٍ زان
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إلادآٞت الكماَ ،٫غابلـ – لبىان 6 ،ماًى /ؤًاع .2005
 .8ماجمغ "جسهُو م٣اٖض لليؿاء في الهُا٧ل الاهخسابُت " مهغ  ًٖ ،2006الكب٨ت
الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿانwww.hrinfo.org/egypt/ecwr/http:// :
ٗٞ .9الُاث اإلالخ٣ى الىَجي خى ٫اإلاغؤة  " :وؿاء وظهاث هٓغ مسخلٟت وحٗضصًت ؤ٩ٞاع،
الجؼاثغ  4-3ماعؽ/آطاع َ ،1998ب٘ وػاعة الخًامً الاظخماعي ،هىٞمبر  /حكغًٍ زاوي
.1998
جامىا -الجسائد:
 .1الظ٦غي الـ  150ألو ٫حكغَ٘ ًٖ خ٣ى ١اإلاغؤة ،ظغٍضة الكغ ١ألاوؾِ،
ًىلُى/جمىػ .1998

19

 .2ال٣اضخي َاع ١ػٍاصة ،الً٣اء اللبىاوي ًخجه هدى الخإهِض  ..وزلشا َالب مٗهض الً٣اء
بهار ..م٣ا ٫وكغ في ظغٍضة ألاصًب /لبىان ،قباٍ .2005
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 .3ؾغوع َالبـي 60 ،2005-1945 ،ؾىت مً الىًا ٫مً ؤظل ج٨غَـ خ٣ى ١اإلاغؤة،
م٣ا ٫وكغ في ظغٍضة ألاصًب /لبىان آطاع/ماعؽ .2005
ثاطلا -الىجائم اللاهىهُة:
 الىجائم الدولُة :
َُ .1ىمً عاًدـ ووحل  ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان الخ٣غٍغ الٗالمي .2005
َُ .2ىمً عاًدـ ووحل ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الٗالمي
مهغhttp://www.hrw.org/arabic/info ،

،2005

 .3ج٣غٍغ الخىمُت ؤلا٢لُمُت الٗغبُت .2002
 .4ج٣غٍغ ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان في البدغًٍ زال.2002 -2001 ٫
َُ .5ىمً عاًدـ ووحل ،مىٓمت مغا٢بت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخ٣غٍغ الٗالمي ًٖ ،1999
ال٩ىٍذhttp://www.hrw.org/arabic/info ،
 .6مجلـ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ،الضوعة ٢ ،11غاع ع٢م  5819الهاصع بخاعٍش 17
ؾبخمبر/ؤًلى 1998 ٫الظي ًً٘ ا٫زُىٍ الاؾترقاصًت في مجا ٫وي٘ مٗاًحر لٗاإلاُت
خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 .7ال٣مت الٗاإلاُت مً ؤظل الخىمُت الاظخماُٖت 12 - 6 ،ماعؽ .1995
 .8بٖالن وبغهامج ٖمل ب٨حن ،اإلااجمغ الٗالمي الغاب٘ للمغؤة 15 ،ؤًلى / ٫ؾبخمبر .1995
 .9اإلاُشا ١الٗغري لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
 .10ج٣اعٍغ اإلاىٓمت الٗغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان في الىًَ
الٗغري مىض ؾىت .1987
 .11اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اليؿاء.
 .12اجٟاُ٢ت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة.
 .13الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
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